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Esquerra Republicana de 
Catalunya-Catalunya Sí (ERC) 
va vèncer per primera vega-
da a la Seu d´Urgell en unes 
eleccions generals espanyoles, 
amb un 22,16% dels vots. La 
formació republicana va guan-
yar en la jornada electoral del 
diumenge passat, tot i que per 
molt poc marge, a Convergèn-
cia Democràtica de Catalunya 
(CDC), que va obtenir el 21,7% 
de les votacions. La participa-
ció va ser més baixa que el pas-
sat 20 de desembre, fet que va 
esdevenir que tots els partits 

Eleccions Generals 26-J: 
ERC s´imposa a la Seu i CDC al conjunt 
de l´Alt Urgell, tot i que perd 436 vots

perdessin vots, sobretot Con-
vergència, que en va restar 195 
i es va quedar en 1.075, i per 
23 vots va ser relegat a ser la 
segona formació a la ciutat. En 
Comú Podem va mantenir-se 
com el tercer partit amb més 
votacions a les urnes, tot i que 
va perdre més de 100 vots i es 
va quedar amb un total de 807. 
Pocs menys votants (804) va te-
nir el Partit Socialista de Cata-
lunya (PSC), que en va perdre 
87. El Partit Popular segueix 
essent la cinquena força a la 
Seu amb 652 vots, 56 menys 
que ara fa sis mesos. El segueix 
Ciutadans amb 361, amb fins 
a 153 vots menys que el 20-

D. Per sota queden el PACMA 
amb 62 vots, el PCPC amb 11, 
RCGV amb 10 i Vox, amb 3.
D´altra banda, al conjunt de 
l´Alt Urgell va ser la formació 
nacionalista de CDC la que va 
obtenir més vots, amb un total 
de 2.309, tot i perdre pistonada 
(436 menys que al desembre). 
ERC va acabar molt a prop en 
resultats, amb 2.255 vots, 82 
més que fa sis mesos. Tot i no 
acabar com a primera formació 
a la comarca, cal destacar que 
els republicans van ser els que 
més vots van obtenir en més 
municipis per primera vegada, 
guanyant en 10 dels 19.
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E l dimarts passat es va 
presentar, al Museu i Centre 
d´Estudis de l´Esport Dr. Mel-
cior Clotet de Barcelona, la 
9a etapa de la 103a edició del 
Tour de França, que tindrà lloc 
el 10 de juliol i anirà de Vielha 
(Val d´Aran) fins a Arcalís (An-
dorra) durant un recorregut de 
184 quilòmetres, i que també 
passarà per diversos municipis 
de l´Alt Urgell i el Pallars So-
birà: Llavorsí, Rialp, Sort i la Seu 
d´Urgell. Els ciclistes iniciaran 
l´etapa del Pirineu català a Viel-
ha i hauran de superar fins a 5 
ports de muntanya, començant 
per la Bonaigua, arribant als 
2.072 m d´altitud per, seguida-
ment i sortint de Sort, encarar 
el Port del Cantó (1.721 m), 

El Tour de França comptarà amb una 
etapa entre Vielha i Arcalís el 10 de juliol

anant fins a Andorra on hauran 
de travessar la Comella (1.347 
m) i el Coll de Beixalís (1.796 
m) per creuar la meta als 2.240 
m d´Arcalís. D´altra banda, en 
la presentació hi van estar pre-
sents varis membres de la Di-
recció General de la Policia, la 

Secretaria General de l´Esport 
i de la Sindicatura d´Aran, que 
van explicar els procediments 
de seguretat que es duran a 
terme durant l´esdeveniment 
esportiu per garantir la segu-
retat durant la prova ciclista de 
més prestigi a nivell mundial.

Tot a punt per a la sisena 
edició del Festival de Música 
Antiga dels Pirineus (FeMAP), 
que enguany oferirà 10 con-
certs a l´Alt Urgell als municipis 
de la Seu d´Urgell, Castellciu-

El FeMAP ofereix 10 concerts a l´Alt Urgell
tat, Estamariu i Organyà, que 
acull per primera vegada l´es-
deveniment. El concert inau-
gural té lloc aquest divendres, 
1 de juliol, al Claustre de la 
Catedral de Santa Maria d´Ur-
gell de la capital alturgellenca 
amb l´obra ‘Les Quatre Esta-
cions’, d´Antonio Vivaldi, una 
de les representacions més 

emblemàtiques del reperto-
ri barroc. El violinista lleidatà 
Joan Espina serà l´encarregat 
de dirigir l´orquestra, formada 
per músics del Pirineu i de la 
demarcació de Lleida. Desta-
car la incorporació d´Organyà 
com a municipi acollidor del 
festival musical i dels assajos 
del concert inaugural.

Foto Jordi Estruch



Foto Jordi Estruch
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L’Escola de Castellciu-
tat va organitzar una jornada 
oberta a tots els alumnes i 
equip docent del centre per 
tal de conèixer el monument 
històric de la Torre Solsona i la 
seva història. La visita guiada, 
que va anar a càrrec de l´alum-

L'Escola de Castellciutat organitza 
una sortida per conèixer la Torre Solsona

nat de cicle superior del centre 
educatiu, va servir per posar el 
punt i final al curs escolar 2015-
2016. Prèviament a la sortida, 
els alumnes van protagonitzar 
una xerrada explicant l´origen 
i la utilitat de la torre com a 
defensa, acompanyada per 
una mostra de fotografies i do-
cuments antics, que els joves 
han recopilat durant els dos 

La 10a edició de la Mostra 
de Cinema de Muntanya dels 
Pirineus, Picurt, va tancar el 
seu programa el dissabte pas-
sat, 25 de juny, amb un acte 
de cloenda a Artedó. Des de 
l´organització s´ha fet una valo-
ració molt positiva sobre l´edi-
ció d´enguany, ja que han es-
tat més de 2.500 persones les 
que han presenciat algun dels 
actes de l´esdeveniment cine-
matogràfic pirinenc, que es va 
iniciar a la Seu d´Urgell i en-
guany també s´ha representat 
al municipi d´Alàs i Cerc i a An-
dorra la Vella. Per la seva part, 
Montse Guiu, directora del 
Picurt, ha volgut destacar que 
“la mostra està més que con-

Èxit de la 10a edició del Picurt: Més de 2.500 
persones assisteixen als seus actes

solidada, s´han assolit tots els 
objectius, tot i la coincidència 
del pont de Sant Joan”. Guiu 
també ha expressat el desig 
de “que cada any hi hagi més 
material per posicionar el Picurt 
internacionalment, aquest salt 
és molt positiu per a la Mostra 
i, evidentment, per al Pirineu”. 
L´organització també ha res-
saltat la implicació d´Andorra 

“per créixer més i millor”. En-
guany, la Mostra de Cinema 
de Muntanya dels Pirineus ha 
presentat 84 films nacionals i 
internacionals vers el Pirineu i 
la cultura rural arreu del món. 
Entre les produccions s´han 
projectat algunes que han ob-
tingut guardons als festivals de 
cinema de muntanya més im-
portants a nivell mundial.

últims cursos. L´activitat forma 
part del projecte ‘Apadrinem 
el nostre patrimoni’. Els alum-
nes de l´escola alturgellenca 
van repartir als participants de 
la jornada un díptic informatiu 
realitzat al centre educatiu so-
bre la Torre Solsona i el Castell 
de Ciutat, que es podrà trobar 
també a les oficines de turisme 
i punts d´informació locals.



 
Ref. 1272 – La Seu. CaSa adoSSada zona 
poLieSpoRtiu Seminova amb viSteS aL 
Cadí.  5 habitaCionS (1 en pLanta baixa). 
Suitte amb veStidoR. SaLa-menjadoR 
amb LLaR de foC. SotaCubeRta diàfa-
na. GaRatGe 2/3 CotxeS. jaRdí 60 m2. 
pReu: 345.000 €.
 
Ref. 1218 – La Seu. dúpLex de 135 m2 
zona Camp deL Codina. 4 hab. (2 a pLan-
ta baixa), 2 banyS, aSeo, LLaR de foC. 
CaLefaCCió GaS-oiL. baLConS, teRRaS-
Sa. box inCLòS. pReu: 189.000 €.
 

Ref. 1240 – La Seu, zona La SaLLe. piS de 
5 hab., 2 banyS. CaLefaCCió GaS-oiL, aS-
CenSoR. pk inCLòS. pReu: 106.000 €.
 
Ref. 1280 – montfeRReR. paRCeL.La de 
717 m2. totaLment pLana en zona ajun-
tament i CoL.LeGi. SoL tot eL dia. eS po-
den feR 2 vivendeS. pReu: 170.000 €.
 
Ref. 1371 – CaSteLLCiutat. edifiCi amb 5 
vivendeS, tRaSteRS i petita bodeGa. 
GRan teRRaSSa. a ReStaRuRaR. pReu: 
56.000 €.

Ref. 1332 – La Seu. pLaça Camp deL Co-
dina, apaRtament de 2 doRmitoRiS i te-
RRaSSa de 10 m2.
tot exteRioR. peR entRaR a viuRe. op-
CionaL box en eL mateix edifiCi. pReu: 
135.000 €.
 
Ref. 1301 – noveS de SeGRe. CaSa de 
200 m2. de eStiL RúStiC amb aCabatS de 
quaLitat. 3 habitaCionS, 2 banyS, aSeo. 
SaLa-menjadoR amb LLaR de foC. Cap de 
CaSa diàfan amb LLaR de foC i aLteLL. 
GaRatGe. pReu: 150.000 €.
 
Ref. 1346 – La Seu. dúpLex amb jaRdí i 
viSteS aL Cadí. eStat impeCabLe. 3 hab. 
(1 Suitte), 2 banyS, aSeo. pàRquinG i 
tRaSteR.
 

 Ref. 845 – La Seu. dúpLex de 120 m2. amb 
4 hab. , SaLa-menajdoR amb SoRtida a 
teRRaSSa amb viSteS a Cadí, bany, aSeo. 
CaLefaCCió, aSCenSoR. pReu: 114.000 €.
 
Ref. 413 – La Seu – zona CapRabo. piS 
de 130 m2. amb  4 doRmitoRiS (3 dobLeS) 
aRmaRiS enCaStatS. SaLa-menjadoR 
amb SoRtida fumS peR  LLaR de foC, 
Cuina-offiCe amb SafaReiG i SoRtida a 
GaLeRía oRientada a Sud tot exteRioR. 
inCLòS box dobLe.

Ref. 1251 – La Seu – pRoduCte banCaRi. 
piSoS, dúpLex i pLanteS baixeS amb te-
RRaSSeS, de 3 doRmitoRiS, 2 banyS,  Ca-
LefaCCió biomaSSa, pàRkinG. SoL tot eL 
dia. nouS a eStRenaR. pReuS a paRtiR de 
80.000 €.

Ref. 1352 – beLLeStaR. xaLet de 2 pLan-
teS Semi-nou amb 1,5 heCtàReeS. 4 
hab. (2 a pLanta baixa i 1 Suitte). Ga-
RatGe peR 4 CotxeS, piSCina. eSpeCta-
CuLaRS viSteS aL Cadí.

Ref. 1132 – L a Seu – apaRtament zona 
Camp de Codina. 2 hab. SaLa-menja-
doR amb SoRtida a baLCó oRientat a 
Sud. Cuina equipada i bany amb dutxa. 
CaLefaCCió individuaL GaS-oiL. aS-
CenSoR. CompLetament mobLat, peR 
entRaR a viuRe! pReu: 96.000 €.

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 
nobLeS. eS ven totaLment mobLat, peR 
entRaR a viuRe. pReu: 176.000 €. 
ha baixat 14.000 €

Ref. 1380 – opoRtunitat! eL pLa de Sant 
tiRS. paRiada de 237 m2. Seminova. Sa-
La-menjadoR amb LLaR de foC i  SoRtida 
a jaRdí, Cuina-offiCe. 3 hab. dobLeS amb 
aRmaRiS enCaStatS + Cap de CaSa amb 
teRRaSSa. 2 banyS, 1 aSeo. GaRatGe peR 
3 CotxeS + tRaSteR. CaLefaCCió GaS-
oiL. oRientaCió Sud. pReu: 160.000 €.

Ref. 1356 -  aRaveLL. xaLet apaRiat amb 
jaRdí pRivat. 3 doRmitoRiS dobLeS (1 
en en Suite), 3 banyS. SaLa-menjadoR 
amb LLaR de foC. Cuina amb zona de 
menjadoR. jaRdí amb poRxo, baRba-
Coa, teRRaSSa. GaRatGe de 60 m2. 
maGnífiqueS viSteS. pReu 300.000 €.
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L’Espai Ermengol-Museu 
de la Ciutat de la Seu d’Urgell 
oferirà els dissabtes a la tarda, 
durant aquest mes de juliol, la 
ruta del formatge i la visita de 
La Seu Medieval. L’objectiu és 
donar dinamisme a l’eix comer-
cial de la ciutat, al temps que 
es dóna a conèixer el patrimoni 
local. La proposta tindrà cada 
dissabte els mateixos horaris: 
a les 17h de la tarda, els par-
ticipants podran fer la Ruta 
del Formatge, que explica la 
història del nostre territori a 

L´Espai Ermengol-Museu de 
la Ciutat ofereix visites guiades 

a la Ruta del Formatge i a La Seu Medieval
L´activitat es desenvoluparà tots els dissabtes a la tarda del mes de juliol

través del formatge, visitant les 
diferents exposicions ubicades 
al Museu de la Ciutat, i valorar 
la importància que ha tingut i 
encara té aquest producte en 
l’economia, la societat i el pai-
satge de la Seu. La ruta finalit-
zarà amb un tast de productes 
de la Cooperativa Cadí. Tot 
seguit, a les 19.30 hores i tam-
bé des de l’Espai Ermengol, es 
farà una altra visita guiada, en 
aquest cas per La Seu Medie-
val. La primera part consisteix 
en la  projecció de l'audiovisual 

que s'ha produït en el marc del 
projecte per valoritzar i donar a 
conèixer el centre històric de la 
ciutat. A continuació, es farà un 
recorregut pels diferents punts 
de més interès històric de la ca-
pital de l’Alt Urgell. Ambdues 
visites tenen un cost de 2€ per 
persona, i aniran a càrrec de la 
guia patrimonial Pilar Aláez Gil. 
Es faran els dies 2, 9, 16, 23 i 
30 de juliol. Cal fer reserva prè-
via al telèfon 973 353057 o bé 
al correu info@espaiermengol.
cat

L’Oficina Jove de l’Alt Ur-
gell organitza el Concurs Mural 
OJAU 2016, que vol fomen-
tar la participació i l’expressió 
de joves creadors d’entre 16 i 
30 anys. El certamen es farà a 
través de la presentació d’un 
esbós que posteriorment es 
reproduirà, amb el suport del 
grafiter David Segura, en una 
paret-mural de l’exterior del 
Centre Cívic l’Escorxador.  Els 
participants poden participar 

L´OJAU organitza un concurs mural de grafits
al concurs en grups d’un mínim 
de 3 persones i un màxim de 
5. La temàtica de l’esbós ha 
de ser algun símbol gràfic que 
contingui algun objecte rela-
cionat amb els joves i el muni-
cipi de la Seu o de la comarca 
de l’Alt Urgell. La presentació 
dels esbossos es podrà fer fins 
al 18 de juliol a la mateixa Ofi-
cina Jove. Els guanyadors els 
decidirà un jurat tècnic, del 
qual en formarà part la tècni-
ca de disseny de l’Ajuntament 

i l’expert David Segura,  entre 
d’altres. Els premis del concurs 
seran: 5 baixades a Rafting Parc 
La Seu, un lot de productes del 
municipi i una invitació per 
pintar i exposar  en directe el 
grafit el divendres 12  d’agost. 
Aquesta darrera acció formarà 
part dels actes locals del Dia 
de la Joventut, durant el qual 
s’organitzaran activitats amb la 
diversió, la música, l’amistat, 
la festa i l’esport com a eixos 
principals.
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L´ajuntament d´Oliana ha 
presentat recentment la nova 
pàgina web del municipi, que 
servirà per donar a conèixer la 
seva història, els seus establi-
ments i tot el que envolta ac-
tualment la seva activitat i els 
actes culturals que s´hi desen-
volupen. El nou espai neix sota 
la marca ‘Oliana, camí del Piri-

Oliana estrena la nova pàgina web 
www.camidelpirineu.cat

neu’, i es podrà visitar a l´enllaç 
www.camidelpirineu.cat. 
La pàgina informarà sobre tota 
l´estructura patrimonial de la 
qual està dotada el municipi, 
com són el pou de gel, les er-
mites, el pantà, el mercat, la 
font de la vila,etc. 
A més, es podran consultar 
totes les propostes turístiques 
que s´ofereixen com sortides 

de senderisme, BTT, navegació 
pel riu i pantans o la pesca. Al 
web també s´explica una ruta 
pel Cap del Poble i dóna la ubi-
cació de la piscina municipal. 
L´estrena de la nova pàgina 
web coincideix amb la també 
recent obertura d´una oficina 
d´informació amb l´objectiu 
d´obrir nous espais de referèn-
cia turística al sud alturgellenc.

Arriben les vacances d’estiu!
No ho dubtis, reserva plaça amb nosaltres

ell també mereix fer vacances

Tels.: 973 360 361 
         630 483 371

Nucli Zoològic de la Generalitat de Catalunya: n.L-25/00041 



TOT EN RETOLACIÓ I SERVEIS GRÀFICS

Retolem el teu cotxe, l’aparador de la teva botiga
o fins i tot la teva llar!

Vine i descobreix tot el que podem oferir-te!



RECORDANT EL PASSAT

EXCURSIÓ A STUTTGART (ALEMANIA)
ANY 1963

SADURNÍ CAPDEVILA, GALOBART, VICENS MANRESA, MARIA PILAR 
BATALLA, DOLORS JOVÉ, LORENA DOLCET I CARMEN MAJOL





La protecció solar és molt impor-
tant en els nens, ja que, com explica 
l'Acadèmia Espanyola de Dermatolo-
gia i Venereologia (AEDV) «l'aparició 
d'alguns càncers de pell en adults 
ve determinat per exposicions solars 
inadequades i cremades solars a la 
infància i adolescència» . És per això 
que «conèixer des de ben petit com 
exposar-se al sol és fonamental, ja 
que precisament els nens són el sec-
tor de la població en què més s'ha 
d'incidir en fotoprotecció».
«Espanya és el país on més s'està 
treballant la fotoeducació escolar», 
assegura el Dr. Agustín Buendía, 
membre de l'AEDV. I és que aques-
ta, a través de la Fundació Pell Sana, 
realitza un programa de formació 
sobre fotoprotecció dirigit als petits 
a les escoles. Però, a més, és respon-
sabilitat dels pares cuidar els nens 
de forma adequada, per la qual cosa 
recollim gairebé literalment la infor-
mació facilitada per l'AEDV per saber 
més sobre com protegir adequada-
ment als teus fills i prevenir el càncer 
cutani. «Està demostrat que les cre-
mades per radiació UV en la infància 
constitueixen un factor de risc per al 
desenvolupament de càncer cutani 
melanoma i no melanoma. També 
s'ha confirmat que una exposició ex-
cessiva s'associa amb major nombre 
de nevus i això també constitueix un 
factor de risc. En el cas dels adoles-
cents, a part de l'exposició solar ex-
cessiva, cal evitar l'ús de cabines de 
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bronzejat, ja que l'inici del seu ús a 
edats primerenques també s'associa 
amb major risc de càncer de pell.
Com es pot prevenir en la infància i 
l'adolescència? Les formes més fre-
qüents de càncer cutani es poden 
prevenir modificant el principal factor 
de risc evitable, que és una sobreex-
posició solar des de la infància. Per 
això, és de summa importància cons-
cienciar els pares o tutors perquè 
tinguin uns bons hàbits de protecció 
amb els nens en una etapa que resul-
ta crítica. Aquesta educació ha de fer-
se també extensiva a l'àmbit escolar, 
la qual adquireix major importància 
durant l'adolescència, ja que la in-
fluència dels companys pot ser supe-
rior a la de l'entorn familiar. És durant 
aquesta etapa quan comença l'ús de 

 • Extrema les mesures de protecció, especialment en infants
 • No exposar al sol els nadons menors de tres anys
 • Evita l'exposició al sol entre les 12 i les 16 hores
 • Usa fotoprotecció elevada (SPF 30-50)
 • Empra camisa, gorra i ulleres
 • No facis servir càmeres / cabines de bronzejat
 • Aplica el protector mitja hora abans de l'exposició solar
 • Tot i fer servir fotoprotecció, busca l'ombra
 • Reaplica cada dues hores la protecció solar
 • Dóna aigua a infants de manera regular, per evitar la deshidratació

cabines de bronzejat, sobretot, per 
part de les joves i, quan a causa de 
diferents activitats esportives i lúdi-
ques s'exposen al sol de manera més 
intensa.
Cal tenir en compte que les cremes 
de protecció per a nens menors de 3 
anys es recomanen que siguin només 
de filtres físics per minimitzar el risc 
de sensibilització (al·lèrgies). A més, 
usar correctament la protecció amb 
para-sol ho fa únicament el 10-14% 
dels nens i adults. La seva explicació: 
en un para-sol de mida normal caben 
folgades només dues persones. Per 
evitar la radiació reflectida a la sorra, 
en els propers anys els para-sols se-
ran de tipus "iglú" ».
Recomanacions bàsiques 
peR a tu i els teus fills: 
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ESPAI SALUT BIOMAGNETISMO GLOBAL
“Es una efectiva técnica que equi-
libra el organismo y restablece 
el pH de nuestro cuerpo. Con el 
Par Biomagnético se dispone de 
un mapa exacto de puntos en 
el cuerpo, conociéndose donde 
exactamente se deben ubicar los 
pares de imanes para identificar 
un terreno biológico 
capaz de sostener mi-
croorganismos patóge-
nos o una disfunción 
concreta y tratarlos 
adecuadamente.  
En Biomagnetismo, se 
utilizan campos mag-
néticos, generados por 
imanes. El efecto que 
se consigue es una res-
tauración del equilibrio 
del organismo. Los sis-
temas sobre los que ac-
túa el biomagnetismo, 
cuando estos presen-
tan alguna alteración, 
son: Oseo ,Muscular, 
Circulatorio, Digesti-
vo, Urinario, Nervioso, 
Reproductor, Linfatíco, 
Hormonal, Respiratorio. 
. El cuerpo entero está movido 
a nivel celular por impulsos eléc-
tricos y los campos magnéticos 
afectan a cada una de sus célu-
las. Por lo tanto los imanes, ade-
cuadamente aplicados, pueden 
equilibrar los campos magnéticos 
y contribuir a corregir los desequi-
librios metabólicos que están en 

el origen de buena parte de las 
enfermedades. Se había ya perci-
bido desde hace tiempo efectos 
sedantes y desinflamantes con 
el polo norte del imán, así como 
estimulantes y aceleradores del 
crecimiento celular con el polo sur 
(para fracturas, por ejemplo).  

Aplicación  
La aplicación de la terapia Bio-
magnética consiste en colocar 
imanes naturales de cargas posi-
tivas y negativas sobre el cuerpo 
con el fin de nivelar el pH (el pH 
es el potencial de Hidrógeno o 
grado de acidez o alcalinidad que 
contiene el agua de nuestro cuer-
po), para que así el organismo hu-

mano recupere su “homeostasis”, 
que es:  
En un tejido sano el PH es gene-
ralmente neutro y tiene un pH de 
7.3; cuando sube o baja de esta 
medida se mueve hacia la acidez 
o alcalinidad y este medio es pro-
picio para que vivan y se desarro-

llen las bacterias, los virus, 
los hongos y los parásitos, 
que al multiplicarse por la 
modificación del terreno 
tienden a actuar contraria-
mente a la  salud humana, 
y por ellos son, dentro de 
este ámbito, responsables 
de ciertos padecimientos 
y dolencias del ser huma-
no y su cuerpo.
Al disiparse la acidez anor-
mal del cuerpo, le quita-
mos el medio ambiente 
favorable al microorganis-
mo que creció impropia-
mente generando pade-
cimietos, por lo cual en la 
mayoría de las veces éste 
es reducido o muere; y, en 
consecuencia, la persona 

tratada empieza a sentir una no-
table mejoría.  
En resumen, “con el biomagnetis-
mo estamos tratando las causas, y 
no solo los síntomas de la  
enfermedad”. (Dr. Goiz, ob. Cit.)  
 

Pepi Trafí
Técnico en 

Biomagnetismo Global



Av. Pau Claris, 6 - 25700  
La Seu d’Urgell   Tel. 973 352 979

www.herbesicosesseu.com
e-mail: botiga@herbesicosesseu.com

Calçats per a tota la família!Bones Rebaixes
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ESPAI CULTURA

DIEGO SEGURA
ORGANITZADOR D´UNA FALLA HOMENATJANT EL PASSAT DEL MÓN DE LA PAGESIA AL PIRINEU

BELLESTAR, 24 DE JUNY DEL 2016





PARTY URBAN SPORT LA SEU 

1r aniversari

DISSABTE 23 DE JULIOL

TORNEIG 24 HORES DE PÀDEL!!!
DOBLES MASCULÍ I MIXTE

Exhibició IOGA: De 9,3 a 10,3 h del matí
Exhibició ZumbaKids: De 10,3 a 11,3 del matí

Exhibició Zumba: De 11,3 a 12,3 del migdia
Masterclass SPINNING: De 18 a 20 h

Inscripció: 25 euros/ persona
Inclou: TORNEIG, CARNADA, SAMARRETA I UN REFRESC 
PARTIDES GRAVADES AMB VIDEOCAMERA: Tots els participants que ho sol.licitin 
prèviament tindran la possibilitat de gravar el seu partit i se li lliurarà en cd!

Tots els inscrits a qualsevol de les exhibicions i/o a la masterclass d´Spinning
 rebran aigua i fruita, a més d´un obsequi per part del club. La inscripció és gratuïta

*els usuaris no participants al torneig de padel podran gaudir de la carnada prèvia reserva per només 5€

premis econòmics

per als guanyadors

Tel.: 973 35 16 82
Av. Guillem Graell nº54
La Seu d’Urgell
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L´urgellenc Jordi Badia,  
format al CHPA Cadí, va guan-
yar, amb la selecció catalana 
sub-16, el Campionat d´Espan-
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La urgellenca Gemma Pla, 
coneguda en el món del futbol 
com ‘Xiki’, ha confirmat el seu 
fitxatxe per l´equip nord-ameri-
cà dels Monroe Mustangs Wo-
men´s Soccer, de futbol femení 

ya Sub-16 d´hoquei patins, que 
es va disputar el cap de setma-
na passat a Burgos. La selecció 
de Catalunya va imposar-se, 
una vegada més, amb molta 
claredat a la resta de combi-
nats autonòmics i va vèncer en 
la final per un contundent 7 a 1 
a la selecció de Galícia. Badia, 
que actualment milita al Lleida 
Llista, va ser decisiu en la final 
sent el màxim anotador del 
partit amb 3 gols.

Gemma Pla ‘Xiki’ disputarà la lliga 
universitària de futbol dels Estats Units

de la Universitat de Monroe, 
que disputa la Lliga Universitària 
dels Estats Units (NJCAA). ‘Xiki’ 
ha jugat aquesta darrera tempo-
rada amb l´Espanyol, a la Prime-
ra Divisió femenina estatal. 

Jordi Badia es proclama 
campió d´espanya d'hoquei 
sub-16 amb la selecció catalana

LLOGUER DE BICICLETES. 
TANDEM-MONOCICLES-BTT-
PASSEIG-INFANTILS-PATINETS

Rentat de cotxes a mà. 
Rentat i neteja de taques a la tapisseria
Regeneració de plàstics i vinils
Desinfecció i desodorització
Neteja de vòmits i taques difícils
Rentat i desengrassat de motor
Polit i brillantor màxima de carrosseries i fars

Recollida a domicili
Tot amb productes ecològics



Carretera Nacional 260 km230 25711 Montferrer
Tel. 655 971 089

NOVA GERÈNCIA A PARTIR DE JULIOL

MENÚS DIARIS
ESMORZARS CASOLANS

SOPAR
TAPES VARIADES

BAR RESTAURANT GRAN SOL
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Els dies 24 i 25 de juny va 
tenir lloc a La Corunya (Galícia) 
el XXIV Campionat d'Espanya 
de Patinatge Artístic 2016. Un 
total de 19 patinadors i 36 pati-
nadores de tot l'estat espanyol 
van prendre part en aquesta 
competició, la més important 
a nivell estatal, on les 3 pati-
nadores del CHPA CADÍ, Aina 
Rubio, Andrea Tarrés i Paula 
Moliné, formaven part de la 
Federació Catalana de Patinat-
ge Artístic. 
Divendres al matí van tenir 
lloc els entrenaments oficials 

Grans resultats de les 3 representants 
del CHPA Cadí al Campionat d'Espanya 

Cadet de patinatge artístic
i a la tarda va ser el moment 
de l'execució dels discs curts, 
on només les 22 millors classi-
ficades podien accedir al disc 
llarg. Les posicions de les tres 
urgellenques al programa curt 
va ser el següent: Paula Moli-
né, 18ª; Andrea Tarrés, 20ª; i 
Aina Rubio, 27ª. Ja en el pro-
grama llarg, Tarrés va remun-
tar alguna posició fins arribar 
a una molt bona 16ª, i Moliné, 
amb algunes penalitzacions 
durant l’execució, va mantenir 
la posició 18ª, la mateixa posi-
ció que va obtenir al curt.



obert a partir de Sant Joan
BAR-RESTAURANT i PISCINES 

Tel: +34.602.504.451 / +34.973.383.370
info@organyacamping.com - www.organyacamping.com

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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Laura Orgué va tornar a dis-
putar, el cap de setmana pas-
sat, una prova de les Skyrunner 
World Series, la Copa del Món 
de curses de muntanya, acon-
seguint un molt bon segon lloc 
a la Santa Caterina VK, a Livig-
ton (Itàlia). La representant de 
la Unió Excursionista Urgellen-
ca tornava a la màxima compe-
tició després d´estar 3 mesos 
sense competir a causa d´una 
lesió produïda durant la tem-
porada de neu. Orgué només 

Laura Orgué retorna a la Copa del Món 
de curses de muntanya amb un segon lloc

va ser superada per Christel 
Dewalle. La cursa vertical dels 
alps italians compta amb un 
recorregut de 3 km i un desni-

vell de 1.000 metres, que l´at-
leta resident a l´Alt Urgell va 
completar amb un temps de 
42min55s.
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Els sectors polítics i econòmics més 
ultraconservadors segueixen sen-
se baixar del seu pedestal, molt 
allunyats de la realitat i sense voler 
comprendre el dia a dia de la ciuta-
dania. Tal és la seva ignorància so-
bre els problemes de la gent que és 
com si visquessin en una bombolla, 
però pagant els ximples de sempre.
  Aquests ximples -entre els quals 
m´incloc- són els que han de supor-
tar les conseqüències de la nefasta 
gestió d´uns poders públics anco-
rats en la desidia, la incompetència 
i la mentida constant. No contents 
amb augmentar escandalosament 
les desigualtats entre rics i pobres, 
amb atacar el benestar de la clas-
se mitjana, estan disposats a pros-
seguir amb el que ells denominen 
“reformes estructurals”, és a dir: 
retallades de la despesa pública 
(educació, sanitat, cultura, benes-
tar social, etc.), augment de l´IVA, 
privatitzacions, una nova reforma 
laboral (reducció de salaris, aco-
miadaments i pèrdua de drets la-
borals) i, encara que no ho diguin 
explícitament, signar el Tractat de 
Lliure Comerç -un desastre per al 
país-, tornar a rescatar a la banca si 
així fos necessari, seguir permetent 
la fugida de capitals als paradisos 
fiscals, continuar amb les “portes 
giratòries”, amb una corrupció 
sense fi i amb l´enriquiment d´unes 
elits malaltes de cobdicia, així com 
mantenir la humiliant obediència a 
la senyora Merkel i a una Europa 
governada per autèntics psicòpa-
tes. Sembla que no han tingut prou 
amb desgraciar la vida de milions 

No han entés res!
de persones.
  No, no ha estat prou per a perso-
natges com Joan Rosell (president 
de la CEOE), que aconsella conti-
nuar amb les reformes estructurals, 
o el senyor Luis María Linde (go-
vernador del Banc d´Espanya) que 
demana baixar els salaris i abaratir 
encara més els acomiadaments. 
I tampoc és suficient per a tots 
aquells polítics que estan disposats 
a acatar cegament les ordres de l´I-
BEX 35 encara sabent les dramàti-
ques conseqüències que això com-
porta. Definitivament, no han entès 
res. Però, hem entès alguna cosa 
els ciutadans? Perquè els resultats 
electorals del 26 J avalen totes 
aquestes polítiques que tant dany 
ens han fet durant els últims anys. 
Ara, el neolimeralisme més ranci i 
despiadat està legitimat per fer el 
que vulgui amb una societat que no 
escarmenta.
  Per iniciar una contundent recu-
peració econòmica no existeix un 
altre camí que protegir els interes-
sos dels autònoms i de la petita i 
mitjana empresa, alhora que es ga-
ranteixen els drets i els salaris dig-
nes dels treballadors. Perquè uns 
es necessiten a uns altres. Rebaixar 
el sou a funcionaris i treballadors ha 
estat una estupidesa monumental 
i més quan al mateix temps certs 
polítics es pujaven el sou o ficaven 
directament la mà en les arques pú-
bliques.
  Sembla mentida que alguns se-
gueixin sense entendre que la ri-
quesa d´un país està sustentada 
per una àmplia classe mitjana que 

tingui les seves necessitats cober-
tes i estigui emparada d´un cert 
benestar. Si s´aniquilen els seus 
drets i es redueix el seu nivell de 
vida, aquesta classe mitjana va des-
apareixent gradualment -com així 
està succeint- mentre perd poder 
adquisitiu per estalviar i consumir. 
Conseqüència: milers de negocis 
tanquen, moltes empreses desapa-
reixen per sempre i l´atur es dispa-
ra, per la qual cosa la pobresa aug-
menta. La clau de tot plegat està en 
el consum intern, que representa el 
70% de les vendes al país, i no sola-
ment en les exportacions, com ens 
volen fer creure.
  I tot això no és que ho digui jo, 
que al cap i a la fi sóc un ciutadà 
normal i corrent, sinó que ho ha de-
nunciat reiteradament el Papa Fran-
cisco: que l´economia ha d´estar al 
servei de les persones i no al con-
trari. Gran quantitat d´economistes 
de tot el món estan avisant que de 
continuar amb les retallades i les 
baixades de sous suposarà la ruïna 
definitiva per a Espanya. Fins i tot, 
el Fons Monetari Internacional, tard 
i de manera hipòcrita, ha reconegut 
que les mesures d´austeritat són un 
fracàs i les causants de les desigual-
tats. Més clar impossible.
 
 

 

Eduard Brocal
llibreter de La Seu d´Urgell

L’ARTICLE



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



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

9 5
9 8 7

5 1 2 3
3 7 9 4

4 6 7 3
3 7 5 2

8 3 1 2
6 4 3

4 2

1 3 4 7 6 2 8 9 5
2 5 9 4 8 3 1 7 6
6 8 7 9 5 1 2 4 3
3 7 2 5 9 4 6 1 8
5 4 6 2 1 8 7 3 9
9 1 8 3 7 6 4 5 2
8 9 3 1 2 7 5 6 4
7 6 5 8 4 9 3 2 1
4 2 1 6 3 5 9 8 7

Dificultat: Mitjana

6 8 7 9
5

1 6 3 8
4 5 6

3
7 2 9
9 6 4 5
8

7 8 2 3

6 3 4 5 8 7 9 2 1
2 8 9 3 4 1 7 6 5
5 7 1 2 9 6 4 3 8
3 4 8 9 7 2 1 5 6
1 9 5 6 3 4 8 7 2
7 2 6 1 5 8 3 9 4
9 6 2 4 1 3 5 8 7
8 1 3 7 6 5 2 4 9
4 5 7 8 2 9 6 1 3

Dificultat: Molt Alta



Restaurant de la comarca recerca 
cambrera. Incorporació Imme-
diata

973360968

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 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
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Es lloga pis, 1 habitació, moblat 
i amb calefacció. Zona Mercado-
na. Preu: 290 euros. 

Tel. 669 849 752

STOP
CONSULTA AL TELF. +34 629 543 543

A LA FIBROMIALGIA, REACTIvA EL TEU SISTEMA 
IMMUNOLòGIC 
A TRAvéS DEL BIOMAGNETISMEVenc nínxol al cementiri de 

La Seu d'Urgell. està a la part 
nova i és una planta baixa,

680336238

ANUNCIA’T
AQUEST ESPAI éS 
PER A LA TEvA 
EMPRESA

Es lloga pàrquing a l´edifici de 
l´estació d´autobusos de la Seu. 
Preu a convenir. 

Tel. 973 355 263. 616 459 990

Es busca per a comprar terreny 
rústic per la zona de Montferrer, 
Bellestar o Aravell. 

Tel. 615 357 312




