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O rganyà ho té tot a punt 
pel pròxim dissabte 6 d´agost, 
quan acollirà la celebració del 

Organyà celebra el 20è Aplec de la Sardana
seu 20è Aplec de la Sardana 
a la plaça Major del munici-
pi. L´activitat, organitzada per 
l´Agrupació Sardanista d´Or-
ganyà, començarà amb una 
audició de tarda, a les 19 ho-
res amb la Principal de Berga, 

per continuar amb una de nit, 
a les 22 hores amb la Bellpuig 
Cobla. L´esdeveniment comp-
tarà, a més, amb un concurs 
de colles improvisades, sorteig 
de lots, servei de bar i un sopar 
popular.

E l Patronat del Retaule de 
Sant Ermengol va presentar el 
dimarts passat l’edició 2016 de 
l´esdeveniment cultural, que 
tindrà lloc del 30 de juliol al 7 
d’agost al claustre de la Cate-
dral de Santa Maria de la Seu 
d’Urgell. A la presentació hi 
van assistir el president del Pa-
tronat del Retaule de Sant Er-
mengol, Jesús Galindo, el nou 
director artístic de l’espectacle, 
Joan Hernàndez i la tinent d’al-
calde de la Seu d’Urgell, Anna 
Vives. Enguany el Retaule de 
Sant Ermengol compta amb 
nous actors i actrius, tant en 

Nova edició del Retaule de Sant Ermengol
personatges de text com en 
personatges de figuració. Una 
altra de les novetats d’aquesta 
edició serà la incorporació de 
nous elements i efectes visuals 
escènics que substituiran, per 
primer cop, l’ús del foc. Per la 
seva part, la tinent d’alcalde ur-
gellenca, Anna Vives, destacà 
l´obra teatral com un element 
de promoció econòmica i co-
hesió social de la ciutat i animà 
a tots els ciutadans de la Seu 

i la resta del Pirineu a veure’l, 
almenys, un cop a la vida. Les 
entrades per gaudir del Retau-
le de Sant Ermengol estan a 
la venda a l’oficina de Turisme 
Seu i al Consell Comarcal de 
l´Alt Urgell. A Andorra la Vella 
es poden trobar a la Llibreria la 
Puça – Rebost del Padrí i a la 
cafeteria Cal Sinquede. També 
es poden reservar online a tra-
vés de la pàgina web. 
www.retaulesantermengol.com 
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E l casal municipal de la 
Gent Gran de la Seu d'Urgell 
ja llueix les diferents obres de 
millora que s'hi han dut a ter-
me recentment. Entre altres 
millores, s´ha renovat la pintura 
de tota la sala, s´han instal.lat 
unes noves cortines i leds a les 
llums, i s´han reformat els lava-

L´establiment ‘El Mati-
ner’, situat a l´Avinguda Merit-
xell d´Andorra la Vella, va ale-
grar la vida de molt dels seus 
clients al comunicar-los que 
havia recaigut en el número 
42.802, venut en la seva botiga 
de postals i obsequis de regal 
el passat 23 de juliol, el primer 
premi de la Loteria espanyola. 
Un total d´1.200.000 euros a re-
partir gràcies a les dues sèries 
senceres venudes (600.000 eu-
ros cada sèrie). Paco, el propie- Fo
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Finalitzen les obres de reforma 
al Casal Municipal de la Gent Gran de la Seu

bos. Per la seva part, la regido-
ra de la Gent Gran de l'Ajun-
tament de la Seu, Montserrat 
Bonet, va explicar sobre les ac-
tuacions que "aquestes obres 
de millora són l'exemple que 
des de la Regidoria de Gent 
Gran es continua treballant 
perquè els padrins i padrines 
gaudeixin d'unes instal·lacions 
millors, i alhora puguin tenir un 
envelliment actiu".  

El primer premi de la Loteria espanyola 
toca a Andorra la Vella

tari de l´establiment andorrà, 
juntament amb la seva muller, 
des de fa 24 anys, es va mos-
trar orgullós tot explicant que 
al primer client que li va donar 
la notícia va ser un home jubi-

lat que “li tremolava tot, li ha 
anat de conya perquè es trac-
ta d´un home retirat i ja se sap 
les pensions que tenim; estem 
contents perquè en cinc anys 
hem donat cinc grans premis”.



 
Ref. 1251 – La Seu – PRODuCTe BaNCa-
RI. PISOS, DúPLex I PLaNTeS BaIxeS amB 
TeRRaSSeS, De 3 DORmITORIS, 2 BaNyS,  
CaLefaCCIó BIOmaSSa, PàRkINg. SOL 
TOT eL DIa. NOuS a eSTReNaR. PReuS a 
PaRTIR De 80.000 €.
 
 
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. 1371 – CaSTeLLCIuTaT. eDIfICI amB 5 
vIveNDeS, TRaSTeRS I PeTITa BODega. 
gRaN TeRRaSSa. a ReSTaRuRaR. PReu: 
56.000 €.
 
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. 1352 – BeLLeSTaR. xaLeT De 2 PLaN-
TeS SemI-NOu amB 1,5 heCTàReeS. 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 ImPeCaBLe. 3 haB. 
(1 SuITTe), 2 BaNyS, aSeO. PàRquINg I 
TRaSTeR.
 
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. 1262 – La Seu – DúPLex aL CeNTRe 
CaNTONeR De 136 m2. 4 haB.,  2 BaNyS, CuI-
Na-OffICe, gRaN SaLa-meNjaDOR. aRma-
RIS eNCaSTaTS. mOLT aSSOLeLLaT. PLaça 
D’aPaRCameNT. PReu: 232.000 €
 
Ref. 845 – La Seu – DúPLex De 120 m2. amB 
4 haB., SaLa-meNjaDPR amB SORTIDa a Te-
RRaSSa amB vISTeS a CaDí. CaLefaCCIó, 
aCeNSOR. 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. 1240 – OPORTuNITaT! La Seu, zONa La 
SaLLe. PIS De 5 haB., 2 BaNyS. CaLefaC-
CIó gaS-OIL, aSCeNSOR. Pk INCLòS. PReu: 
106.000 €.

Ref. 1228 – aRaveLL – CaSa CaNTONeRa 
amB 3 DORmITORIS DOBLeS (1 SuITTe) 
+ aLTeLL, 2 BaNyS, aSeO. SaLa-meNja-
DOR amB LLaR De fOC, CuINa-OffICe. 
PaTI PRIvaT I jaRDí COmuNITaRI. PReu: 
315.000 €.

Ref. 1378 – La Seu – PIS De 3 haB., aL 
CeNTRe, TOTaLmeNT RefORmaT,  amB 
aSCeNSOR I PLaça D’aPaRCameNT IN-
CLOSa. PReu: 110.000 €.

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. 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 DIàfaNa. 
gaRaTge 2/3 COTxeS. jaRDí 60 m2. PReu: 
330.000 €.

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: 89.000 €.
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A rriba una nova proposta 
del cicle Fem Ruta, del progra-
ma d´oci juvenil Insomni, que 
proposa per aquest proper dis-
sabte (30 de juliol) una camina-
da, organitzada pel servei de 
voluntariat europeu i  el servei 
de salut de l´Oficina Jove de 
l´Alt Urgell, per als joves que 

E l dissabte passat, 23 de 
juliol, la canònica de Santa 
Maria d´Organyà va acollir el 
que va ser el primer concert 
del Festival de Música Antiga 
dels Pirineus (FeMAP) al mu-
nicipi alturgellenc. ‘Despertant 
instruments adormits’, amb 
Clus Trobar, Coral Capella de 
Santa Maria i el Cor Els Follets 
de Ripoll, dirigits per Teresina 
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El cicle Fem Ruta proposa l´activitat 
‘tècniques d'orientació a la natura’

vulguin adquirir coneixements 
i tècniques bàsiques d´orien-
tació a la natura a través de 
mapes, brúixoles i GPS. La sor-
tida, que comptarà amb la par-
ticipació i les explicacions de 
la infermera d´atenció primària 
Anna Gómez, començarà a les 
9 del matí al pont de Castell-
ciutat i partirà cap a la Collada 
de la Torre.

El FeMAP va fer el seu debut a Organyà
Mateu, van escenificar l´estre-
na de l´esdeveniment estiuenc 
a Organyà, tot difonent la 
cultura de l´Edat Mitjana en-
tre els espectadors. Abans de 
l´espectacle es va realitzar una 

visita guiada opcional gratuïta 
a l´església de Santa Maria i al 
casc antic del municipi, amb la 
possibilitat d´obervar una ex-
posició d´imatges de l´època 
medieval d´Organyà.
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PARLEM AMB
Clara Segura torna a interpretar als 
escenaris la mare amb problemes de 
conciliació protagonista de ‘Conillet’ 
després d’haver estat una de les pro-
tagonistes de l’exitosa sèrie de TV3 
‘Nit i dia’. 
Conillet és el seu primer monòleg. 
Tracta un tema delicat, la conciliació 
de la vida laboral i personal d’una 
dona. Com va afrontar aquest doble 
repte?
És una mare de dos fills teatral-
ment fora de sí, portat a un ex-
trem a l’inici, tot i que després vas 
veient els punts de connexió que 
hi ha amb les dones reals o amb 
els homes reals. És tot un repte 
estar sol a l’escenari i portar abso-
lutament el pes d’una obra. Em va 
molt bé tornar un altre cop a fer 
temporada. El que necessita un 
monòleg és fer-lo. La quantitat de 
vegades que el facis és el que et 
dóna la frescor.
Ha interpretat dones molt potents al 
teatre. Diu que tant Antígona com 
Nawar Marwan (Incendis) eren heroï-
nes clàssiques, mentre que Serafina 
de La Rosa tatuada era més terrenal, 
igual que Antonietta d’Una giornata 
particulare. On es situa la protago-
nista de Conillet?
Es mou en l’àmbit absolutament 
terrenal, però ja passada de rosca. 
Em ve al cap la Sarah Connor de 
la saga Terminator. Intenta educar 
els fills sent molt intervencionis-
ta i alhora el que pretén d’ells és 
que arribin a ser superautònoms. 
I aquesta és una de les gran dico-
tomies que trobem els pares i les 
mares en l’educació. Abans, l’edu-
cació era una qüestió comunitària. 
Ara hi ha pares desbordats per la 

“Trobar guions com els de ‘Nit i dia’ a la televisió és un luxe”
feina, per culpa d’una conciliació 
nefasta.
Va protagonitzar Nit i Dia després 
de tres anys sense haver aparegut 
en televisió. Què li va agradar del 
projecte?
El gènere que toca la intriga i el 
suspens és apassionant i no l’havia 

fet mai. En llegir els guions, vaig 
pensar que la història era fantàs-
tica. Les trames estaven molt ben 
lligades i cada un dels personat-
ges tenia molta identitat. Trobar 
guions així a la televisió és un luxe. 
Hi ha un súper equip a Nit i Dia. 
La matèria primera era molt bona, 
el repte era saber-la fer florir i que 
enganxés l’espectador. Em venia 
molt de gust fer un personatge 

que amaga la seva vida privada 
i personal. També em semblava 
molt interessant fer una dona que 
renuncia a la maternitat per dedi-
car-se a la professió.
És una sèrie que es va rodar en esce-
naris reals. Era una dificultat?
No sempre pots estar a l’Institut 

de Medicina Legal [on es va rodar 
part de Nit i Dia] dues setmanes 
senceres, que és el que t’aniria bé, 
sinó que has d’anar fent de manera 
que la vida al lloc sigui compatible 
amb gravar una sèrie. I això et por-
ta més embolic perquè actues a 
trossos, però alhora tens el luxe de 
poder estar on realment treballa el 
teu personatge. Ajuda molt entrar 
en un quiròfan que sigui de veritat 



CLARA SEGURA“Trobar guions com els de ‘Nit i dia’ a la televisió és un luxe”
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i que no hagis d’anar en compte de 
no fer soroll perquè no es noti que 
és de fusta.
No volia mostrar un nu a la sèrie 
perquè tampoc s’havia parlat de nus 
masculins. Interpretàveu les escenes 
de sexe vestits. 
Es busca molt més el nu femení. 

A part, hi ha un prejudici entre 
els actors, els directors i els guio-
nistes, que no donen la impor-
tància que se li hauria de donar a 
assajar aquestes escenes. Quan 
veus que una escena normal s’ha 
assajat i una escena com aquesta 
es dóna per suposat que sortirà, 
com a actriu penso “doncs home 
no, treballem-ho o parlem-ne”. No 
m’agrada exposar-me perquè sí, 

ja m’exposo en moltes coses a la 
meva feina.
Ha actuat a la sèrie Web Therapy, 
basada en videotrucades per ordi-
nador. Com s’actua en un espai tan 
reduït?
El director em deia: “A tots els 
actors que passeu per la sèrie us 
encanta el joc, perquè realment us 
l’arribeu a creure”. Era en una casa 
de fusta, però tenia l’ordinador 
i veia perfectament l’Eva Hache, 
que feia el seu personatge, i sí que 
tenia la sensació d’estar fent una 
conversa d’Skype amb ella. Quan 
ja hem passat a l’extrem (en cine-
ma i televisió) que veiem conver-
ses en què ni es veu la cara dels 
personatges, tornar a una cosa 
tan rudimentària té el seu atractiu, 
tant de fer com de veure.
Ha codirigit amb Bruno Oro les pe-
ces teatrals No et moguis i Nena, 
maca...les postres. Com s’afronta el 
pas de dirigir i, a més, fer-ho en dues 
obres tan variades i diferents entre 
elles?
Amb el Bruno, aquest procés és 
d’una naturalitat que ni es planteja. 
Ens complementem molt bé. Quan 
ens vam conèixer, vam connectar 
de seguida amb l’humor i això ens 
va portar a fer el Nena maca. Hi 
havia idees que ell escrivia i jo les 
corregia a nivell de direcció. Això 
es va accentuar més en el No et 
moguis. El text és un 80% d’ell, jo 
m’encarregava de mirar-ho des de 
la direcció d’actors. És tan fàcil de 
fer això, amb el Bruno... Tinc ganes 
que la seva pel·lícula arribi a bon 
port per treballar amb ell.
Vinagre, la sèrie de televisió que va 
protagonitzar amb Oro, estava inspi-

rada en la comèdia Little Britain.
El que ens agradava molt de Little 
Britain és que són dos actors que 
es transformen en mil personat-
ges que generen mil trames. És 
el format que vam començar a fer 
a No et moguis i a Nena maca. 
Little Britain era molt feta a mida 
per a dos actors genials, amb 
una producció excel·lent i amb 
unes caracteritzacions brutals. A 
Vinagre, necessitàvem un equip 
d’actors perquè les parelles fun-
cionessin.
Ha participat en pel·lícules molt 
comercials, com Spanish Movie o 
A tres metros sobre el cielo. Com 
s’enfoquen aquests treballs?
Quan m’ha interessat el guió o 
el paper i he pensat que podria 
aprendre del director, aquest ha 
estat el criteri de selecció. Però 
penso que encara es podrien fer 
millors pel·lícules de les que es 
fan. Hi ha molt talent de crea-
ció, de tècnics i hi ha equips de 
producció boníssims, però no hi 
ha diners.
Ha treballat en molts formats i en 
molts gèneres. Com aconsegueixes 
no encasellar-te?
És una responsabilitat teva. 
Depèn de les teves inquietuds. 
Ara veig que he de començar a 
activar els motors de la comèdia, 
perquè la perspectiva de feina 
que tinc és d’anar cap al drama. 
Suposo que sempre m’ha fet por 
estar sempre en un determinat 
ventall. Tampoc considero que la 
feina s’hagi d’expressar des d’un 
lloc. El drama el pots expressar 
des de la comèdia i una comèdia, 
des del drama.



RECORDANT EL PASSAT

Setmana Santa a la Seu d’Urgell 
Any 1950

Carrer Sant Ermengol
Creuats de La Salle 





Qui som?
Des del seu origen, SUBMINISTRES 
A OBRES I TERRENY S.L. s'ha espe-
cialitzat en la distribució de canona-
des plàstiques per a l'edificació, obra 
civil, sanejament, reg, xarxes d'aigua 
i instal·lacions en general.
La nostra especialització en el camp 
de les canonades i accessoris de 
PVC, Polietilè i Polipropilè de prime-
res marques i la vocació de servei han 
estat les bases del nostre creixement 
i consolidació.
Després de seguir la línia d'especia-
lització en aquests últims anys, 
la nostra activitat i gammes de pro-
ductes s'han ampliat substancialment 
amb un nombre de famílies sovint 
complementàries i que s'indiquen a 
continuació:
Canonades plàstiques (PVC, polipro-
pilè, polietilè i polibutilè), canonades 
de fosa, d'acer galvanitzat i d'acer 
inoxidable, accessoris i maquinària 
per a la instal·lació de canalitzacions 
de fluids, aigua freda, calenta i cale-
facció, ventilació i conducció de ca-
bles.
Elements per a xarxes de saneja-
ments fecals i pluvials: tapes i reixes, 
arquetes i pous de registre, dipòsits, 
cisternes, fosses sèptiques, separa-
dors de greixos i hidrocarburs, cana-
letes i canalons de coberta.

Elements per a la canalització d'ai-
gua a pressió: bombes de pressió, 
vàlvules, mànegues industrials, fun-
des aïllants, bateries de comptadors, 
comptadors, ventoses.
Elements per al reg per degoteig i 
aspersió: Canonades, aspersor, pro-
gramadors, canons, canyes per a reg, 
etc...
Elements per a la conducció de ca-
bles: Canonada per a canalitzacions 
elèctriques, cinta i placa senyalitza-
dora, taps, separadors, arquetes for-
migó i tapes de fosa.
Elements per a protecció i impermea-
bilització: Films de polietilè, geo-
membranes. Geotèxtils i geocom-
postos drenants.
Mobiliari urbà: Per la via pública i 
parcs i jardins.
Consumibles: Asfalt en fred, coles, 
segelladors, netejadors, massilles de 
reparació, productes termoretracta-
bles.
Servei postvenda de la maquinària 
comercialitzada per a instal·lacions 
de sistemes de canalització de fluids, 
ventilació i conducció de cables.
Edificació, fontanería, calefacció i 
climatitació: Nova gamma de pro-
ductes.

Per tal de reforçar i garantir la nostra 
vocació de servei, l'empresa té certi-
ficat per AENOR, el sistema de gestió 
de qualitat, segons ISO 9001 des de 
l'any 1998.

El grup FRANS BONHOMME és lí-
der de distribució de canonada i ac-
cessoris plàstics SOT compta amb 9 
punts de venda a Catalunya i Frans 
Bonhomme España 11 punts de ven-
da i distribució repartits per tot el seu 
territori.

Subministres a Obres i Terrenys, S.L. (SOT) 
Fundada l'any 1970, portem 46 anys 
d'experiència al seu servei que ens avalen. www.sot.es

PUNTS DE VENDA
Estem a la seva disposició a les nostres instal.lacions de:
SABADELL (Barcelona) 93 784 74 49 
LA ROCA DEL VALLÈS (Barcelona) 93 879 90 41 
BARBERÀ DEL VALLÈS (Barcelona) 93 719 20 99 
TARRAGONA (Tarragona)977 55 38 38 
SANT FELIU DE LLOBREGAT (Barcelona) 93 632 73 05 

MANRESA (Barcelona) 93 873 39 89 
LLEIDA  (Lleida) 973 18 43 10 
VILAFRANCA DEL PENEDÈS (Barcelona) 93 890 66 40
VIC (Barcelona) 93 886 71 73 
LA SEU D’URGELL  (Lleida)  973 35 49 18 
SEU CENTRAL (Barcelona) 93 711 82 12



SUBMINISTRES A OBRES 
I TERRENYS, S.L. (SOT) 
va ser fundada l’any 1970 per Emili 
Madaula Llibre a la ciutat de Sabadell 
(Barcelona).

L’any 2004 l’empresa va passar a for-
mar part del grup FRANSBONHOM-
ME, lider de la distribució de tub i 
accessoris plàstics a França, amb més 
de 300 punts de venda i distribució 
repartits per tot el seu territori.

En aquesta nova etapa SOT rep un 
nou impuls amb l’objectiu d’incre-
mentar la seva presència en el mer-
cat amb l’obertura de nous punts de 
venda i així millorar la proximitat i el 
servei que tots els seus clients es me-
reixen.

www.sot.es

• TUB I ACCESSORI EVACUACIÓ.
• TUB I ACCESSORI EVACUACIÓ IN-
SONORITZAT.
• TUB I ACCESSORI DE SANEJA-
MENT.
• TUB I ACCESSORI DE PRESSIÓ EN 
PVC I PE.
• TUB DE CANALITZACIÓ ELÉCTRI-
CA.
• TUB DE DRENATGE.
• CANALS PVC PER A COBERTES.
• CANALS DE FORMIGÓ POLÍMER 
AMB REIXA METÀL.LICA.
• TUB I ACCESSORI DE PRESSIÓ EN 
PE RETICULAT.
• TUB I ACCESSORI PER A REG PER 
GOTEIG I/O ASPERSIÓ.

• SIFONS, BUNERES I CALDERETES.
• DIPÒSITS, CISTERNES I FOSSES 
SÈPTIQUES EN PE I PRFV.
• LÀMINES I MEMBRANES PER A IM-
PERMEABILITZACIÓ I PROTECCIÓ.
• MAQUINÀRIA I UTILLATGE.
• SUPORTS I SUBJECCIONS.
• ADHESIUS, SILICONES I POLIURE-
TANS.
• VÀLVULES I ACCESSORIS DE 
FOSA.
• LÀMINES DE PROTECCIÓ/IMPER-
MEABILITZACIÓ PE.
• GRUPS DE PRESSIÓ I BOMBES.
• TAPES I REIXES DE FOSA.
• GEOTÈXTILS.
• MÀNEGUES INDUSTRIALS.

GAMMES DE PRODUCTES
A les noves instal.lacions podrà tro-
bar tots els materials de les nostres 
gammes en:

Espai Emprenedoria

MAGATZEM DE LA SEU D'URGELL 
C/  SUBINYES, NAU 11B
25711 MONTFERRER CASTELLBÓ
(LLEIDA) Telf. 973354918 
email.: 015@sot.es



ESPAI SALUT

La móra és un fruit que es pot 
trobar durant tot l’any als nos-
tres mercats, però que de ma-
nera silvestre i natural té el seu 
punt de maduració a l’estiu.
Amb un gust lleugerament 
àcid que modera la dolçor , les 
móres destaquen per la seva 
qualitat antioxidant. Concreta-
ment, són riques en polifenols, 

La móra, un fruit silvestre antioxidant i vitamínic
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relacionada amb la salut dels 
ulls. La vitamina C és un pode-
rós antioxidant, que reforça el 
nostre sistema immunitari. La 
vitamina E, també antioxidant, 
intervé en el combat dels radi-
cals lliures; mentre que la vita-
mina K ajuda en la bona assimi-
lació del calci i en la coagulació 
de la sang.
La fibra és un altre dels compo-
nents interessants de la móra, 
una substància important que 
ajuda en la digestió, el trànsit 
intestinal i, tot que no aporta 
nutrients, pot tenir un paper 
important en la regulació de 
l’índex de colesterol. Es calcula 
que l’aportació de fibra estaria 
al voltant dels 7 grams per ra-

que tenen una funció immuni-
tària en el nostre organisme.
També tenen qualitats antioxi-
dants les diverses vitamines 
que conté aquesta fruita. D’en-
tre les més presents, la vitami-
na A, C, E, K i l’àcid fòlic. Re-
cordem que la vitamina A està 

ció. D’altra banda, el contingut 
en hidrats de carboni és baix.
Pel que fa a capacitat energè-
tica, com passa amb la majoria 
de fruites, la móra no és un 
aliment calòric. Es calcula que 
per ració, conté unes 40 calo-
ries.
També conté folats, la qual 
cosa afavoreix el desenvolupa-
ment dels glòbuls vermells.
Les móres es poden consumir 
en cru, tot i que també les po-
dem trobar formant part de 
pastissos, de melmelades i 
conserves. També se sol utilit-
zar com a acompanyament o 
endolcidor del iogurt natural.
En definitiva, una fruita amb 
múltiples i variats consums.
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El Cadí Canoë-Kayac i la 
palista urgellenca Núria Vilarru-
bla van ser els grans vencedors 
en el campionat d´Espanya 
d´eslàlom que es va disputar 
el cap de setmana passat a 
Sort, en el marc de la 53a edi-
ció del Ral.li Internacional de la 
Noguera Pallaresa. El club ur-
gellenc va ser el campió en la 
competició per equips, seguit 
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El Cadí CK i Núria Vilarrubla, grans 
triomfadors en el campionat d´Espanya d'eslàlom

de l´Atlético San Sebastian, 
segon, i el Santiagotarrak, ter-
cer. El Cadí CK va prendre part 
en el certamen estatal amb 35 
representants en les diferents 
categories, sumant un total de 
17 medalles. En resultats, una 
vegada més, va destacar Núria 
Vilarrubla, que va obtenir l´or 
tant en K1 com en C1 femení, 
on la seva companya Annebel 
Van der Knijff va aconseguir 
pujar al segon calaix del podi. 

En K1 la també representant 
del club urgellenc Marta Mar-
tínez va acabar en una molt 
bona tercera plaça.
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La Reial Federació Espan-
yola Esports d´Hivern (RFEDI) 
organitza una jornada de segui-
ment per als joves esquiadors 
de fons, amb l´objectiu que 
aquests comparteixin entrena-
ments conjunts amb represen-
tants de l´equip d´alt rendiment 
estatal i de centres de tecnifica-
ció de la modalitat. L´activitat 
va dur a terme una estada d´en-
trenament físic al CAR de Sierra 
Nevada, en la qual també hi van 
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La RFEDI organitza jornades de 
seguiment per a les promeses de l´esquí nòrdic

prendre part els alturgellencs 
Cesc Colell (CEFUC) i Paula 
Martínez (CENA) i els cerdans 
Gral Sellés i Maria Sellés (CE 
Bellver). Els joves esquiadors 
van compartir l´estada, entre 
altres, amb el referent actual 

de l´equip espanyol de Copa 
del Món, el basc Imanol Rojo. 
Els programes d´entrenament 
van proposar sessions de mar-
xa nòrdica, rollerski, sortides 
en alta muntanya i musculació 
al gimnàs.

Av. Salòria 25700 La Seu d’Urgell      Tel.: 973 350 146 



Sucs naturals, batuts, pastels, gelats 
artesanals, orxata, granitssats, “bolleria”, 

xuxes, “milk shakes” i molt mes!!
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LLOGUER DE BICICLETES-GRUPS
TANDEM-MONOCICLES-BTT-
PASSEIG-INFANTILS-PATINETS

Noemí Isla va comple-
tar una fantàstica actuació a 
la XXIV edició del Campionat 
d´Espanya Sènior de patinat-
ge artístic, celebrat el cap de 
setmana passat a Mollerussa, 
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Laura Orgué es va procla-
mar subcampiona del món de 
KM Vertical en el comença-
ment dels Mundials d´Skyrun-
ning, que van donar el tret de 
sortida el divendres passat (22 
de juliol) a la Vall de Boí. L´at-
leta de la Unió Excursionista 
Urgellenca no va poder revali-
dar el títol mundial, tot i que 
s´ha de tenir en compte que 

7a posició de Noemí Isla al XXIV 
Campionat d'Espanya Sènior

on va acabar en una molt bona 
7a posició. Aquest resultat per-
metrà a la patinadora del CHPA 
Cadí disputar la propera Copa 
Alemanya 2017 representant a 
la selecció estatal, una de les 
competicions més prestigioses 
a nivell europeu. Cal recordar 
que la coreògrafa i patinadora 
del club urgellenc va ser una 
de les tres representants de la 
Territorial de Lleida presents en 
el Campionat d´Espanya.

Laura Orgué aconsegueix el subcampionat 
de KM vertical en els Mundials d'Skyrunning

surt d´una lesió patida durant 
la temporada d´hivern, i que 
l´ha mantingut parada durant 
més de 3 mesos, la qual cosa fa 
que es valori molt més aquest 
subcampionat. La campiona 
d´enguany va ser la francesa 
Christel Dewalle, mentre que 
la corredora basca Maite Mai-
roa va acabar tercera. Pel que 
fa a la categeoria masculina, 
destacar que l´andorrà Ferran 
Teixidó va acabar a les portes 
del podi, en una molt bona 4a 
posició.



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

Horari: de dilluns a divendres de 20,30 a 22,30
dissabtes: migdia de 13,30 a 15,30 - nit de 20,30 a 22,30



1r aniversari Urban Sport Padel Club La Seu



Inscripció per parella: 50€
Obsequis per a tots els participants

I Torneig Pàdel
Ciutat de La Seu

Dissabte 27 d´Agost 

1r premi 400€
2n premi 200€

Av. Guillem Graell, 46
La Seu d’Urgell
973 35 16 82
urbansportlaseu@gmail.com

Dobles masculí

Inscriu-te ja!!

FESTA MAJOR
LA SEU D’URGELL
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ESPAI MOTOR

Una de les pràctiques que s’es-
tà estenent més és que les re-
visions dels vehicles es retardin 
més del que indica el fabricant, 
o s’estalvia en les revisions de 
frens, olis o pneumàtics. Però, 
HTMBoxes, centre del bricolat-
ge de l’automòbil, alerta que 
això no repercuteix en l’estalvi, 
sinó que pot fer que el cotxe 
duri menys i, a més, implica un 
gran impacte en la seguretat. 
Allargar el termini del canvi 
d’oli i de filtre va en contra de 
la longevitat del cotxe ja que 
la principal funció de l’oli en el 
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Allargar la vida útil del vehicle
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motor és lubricar i arrossegar 
les impureses cap al filtre per-
què les retingui. Per tant, un oli i 
un filtre amb excés de quilome-
tratge perden la seva eficàcia 
accelerant els desgastaments 
interns, la qual cosa podria su-
posar una costosa avaria. Els 
filtres del combustible també 
tenen un cicle de substitució i, 
si no es respecten, les impure-
ses podrien generar avaries en 
els sistemes d’injecció.
És ideal que les escombretes 
del eixugaparabrises se subs-
titueixin una o dues vegades a 

l’any, perquè sinó, poden ratllar 
la superfície del parabrisa.
Tanmateix, cal parar una espe-
cial atenció al desgastament 
dels guardapols dels paliers i 
de les ròtules de direcció.
Els pneumàtics, si estan molt 
desgastats, s’adhereixen de 
pitjor forma a la carretera i en 
cas de frenada o revolt brusc 
poden ocasionar un accident. 
El desgastament no homogeni 
alertarà de problemes amb la 
pressió, amb l’equilibrat i, fins 
i tot, amb l’alineació dels ma-
teixos.



Informa´t de les nostres 

promocions exclusives!

Més de 30 anys al servei dels urgellencs
Formant a prop de 4.000 conductors amb tracte familiar

Classes amb professor, powerpoints i sistema informatitzat

Estem al c/ Sant Joan Baptista 
de la Salle, 44 baixos

Compro taulons d’obra de paletes,
guixaires, encofradors...

Tel.: 647 963 591
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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

ANUNCIA’T
AQUEST ESPAI ÉS 
PER A LA TEVA 
EMPRESA



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



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, 2 habitacions, 
moblat amb calefacció. 
Zona Mercadona

Tel. 669 849 752

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

Tel. 973 355 263. 616 459 990

Noia catalana amb formació i 
experiència 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

Manca perruquera amb expe-
riència pels caps de setmana. 

Tel. 973 353 855

Professora que treballa a la Seu 
busca pis cèntric a Barcelona per 
caps de setmana i vacances. Molt 
responsable. 

Tel. 629 452 866

Som tres estudiants de la Seu, 
seriosos i responsables. Busquem 
pis moblat a Barcelona, preferent-
ment a la zona de les Corts. 

Tel. 650 653 258

Apartaments-estudi unipersonals 
moblats de dos habitacions al 
Carrer Canonges 74 
(La Seu d´Urgell). Lloguer de 240 
€ i fiança de 600 €. 

Tel 626 077 087




