
L’empresa especialitzada en els
jocs d’atzar i l’entreteniment Co-
nei Corporación obre avui, diven-
dres, a Puigcerdà el Bingo Cer-
danya, un establiment pioner a la
comarca i el Pirineu que ha de re-
presentar un nou pol d’atracció
turística.  La sala de jocs està cri-
dada a ser un dels nous referents
de la companyia. Per tal de donar-
se a conèixer a la població local i
facilitar que tothom sàpiga de
quina oferta es tracta, els respon-
sables de Conei Corporación han
organitzat per a avui un acte
d’inauguració oficial obert als
veïns, els empresaris i les autori-
tats. 

El Bingo Cerdanya obre portes
en un local de més de mil metres
quadrats del polígon de Sant
Marc. Segons han explicat des de
l’empresa impulsora, la tria de
Puigcerdà ha vingut donada,
d’una banda, per ser una zona
geogràfica on l’empresa no era
present i, de l’altra, pel fet que la
Cerdanya és, al seu parer, un en-
clavament turístic estratègic per
la presència de la segona residèn-
cia i el turisme francès. El nou es-
tabliment ofereix dues sales, una
panta inferior amb màquines re-
creatives i ruletes electròniques i
un pis superior amb un bingo
amb capacitat per a  persones. 

Per als responsables de Conei
Corporación, Puigcerdà i el polí-
gon de Sant Marc era un lloc ideal
per a l’obertura d’una nova sala de
jocs per la seva comunicació fàcil
a l’entrada de la vila, l’existència
d’altres establiments d’oci noc-
turn i restauració a la zona i, tam-
bé, per la proximitat amb el centre
de Puigcerdà, segons han explicat
des de la companyia. És previst
que Bingo Cerdanya obri cada
dia. 

La presentació oficial en socie-
tat d’avui, programada per a les
cinc de la tarda, inclou la contrac-
tació d’un servei d’autobusos des
de Berga i la Seu d’Urgell per tal
d’arribar al màxim nombre possi-
ble de persones del territori. 

MIQUEL SPA PUIGCERDÀ

Una empresa especialitzada en el joc
tria Puigcerdà per obrir-hi un bingo
!El Bingo Cerdanya es presenta avui, amb 1.000 metres quadrats per a l’oci, i mira el client francès

MIQUEL SPA

L’entrada del nou Bingo Cerdanya, al polígon de Sant Marc, rebent els últims retocs per a l’estrena 

La Candidatura d’Unitat Popu-
lar (CUP) de la Seu ha anunciat
l’obertura del procés per a la de-
signació dels candidats que for-
maran la llista electoral per als co-
micis municipals del pròxim mes
de maig. Segons han explicat des
de la formació, «després d’haver
recollit en els grups de debat
oberts una cinquantena de pro-
postes per a la millora i transfor-
mació social de la Seu, ara co-
mencem a preparar la llista elec-
toral de la candidatura, i ho farem
també de forma participativa».
Tant és així que, segons han deta-
llat els portaveus de la CUP,  «el
procés per elaborar la llista cons-
tarà d’una primera fase proposi-
tiva que s’allargarà fins al  de de-
sembre i en la qual tothom pot
proposar candidats i candidates
per tal de formar-ne part... Un cop
tancada aquesta primera fase i
fins al  de gener, les militants de
la CUP ens posarem en contacte
amb les persones proposades, per
tal de saber si estan disposades a
ser part de la llista electoral i el
compromís que volen assumir
durant els quatre següents anys».
El  de gener, en una assemblea
es farà un debat per establir les ba-
ses de la llista i l’equip de treball
de la següent legislatura i, final-
ment, durant el mes de febrer
s’aprovarà la llista definitiva.  A fi
que el màxim nombre de perso-
nes possible participi en aquesta
primera fase propositiva, la CUP
ha fet una crida «a tots els veïns i
veïnes de la Seu a participar-hi i
enviar propostes amb les perso-
nes que voldrien que formessin
part de la llista». Les propostes es
poden enviar a l’adreça seudur-
gell@cup.cat en un correu en el
qual ha de constar el nom de les
persones proposades, el seu con-
tacte i l’ordre de la llista de forma
opcional. La CUP també ha fet
una crida a implicar-se a la candi-
datura assumint un compromís
actiu per a tota la legislatura. 

REDACCIÓ LA SEU D’URGELL

La CUP de la Seu
obre un procés
perquè qui
vulgui proposi
els candidats a
les municipals

Conei Corporación és una
empresa amb  anys d’expe-
riència en el sector del joc. Ac-
tualment gestiona més de .
màquines recreatives en establi-
ments de restauració de tot l’Es-
tat, més de noranta sales de joc
i set bingos a Catalunya, el País
Valencià, les Illes Canàries i les
Balears, així com el Gran Casino
Costa Brava de Lloret de Mar. El
Bingo Cerdanya inclourà entre
les seves opcions de joc ruletes i
zona d’apostes esportives. 

Per a l’obertura del Bingo Cer-
danya, l’empresa ha creat una de-
sena de llocs de treball  a fi que
l’establiment obri cada dia durant
tot l’any, segons han explicat des
de Conei. Aquests treballadors se
sumen a una plantilla de prop
d’un miler de persones. Des de la
companyia han remarcat que les
obres les han portat a terme tam-
bé empreses del territori. Un altre
dels elements que han jugat a fa-
vor de la instal·lació de Conei a la
vall és el fet que un dels seus di-
rectius hi està vinculat.

La intenció de Conei no és obrir
a la Cerdanya com a prova sinó
consolidar l’activitat del joc com
una oferta estable del turisme de
la comarca. En aquest sentit, des
de Conei han remarcat que la in-
versió s’ha fet per estar molts anys
a Puigcerdà.  Al polígon de Sant

Marc el nou bingo conviurà amb
una discoteca i restaurants, els
quals queden separats de la trama
urbana pel parc dels Quatre Ca-
mins, un fet que també ha agradat
als directius de Conei a l’hora de
triar la ubicació del nou establi-
ment de joc. 

M.S. PUIGCERDÀ

La firma del Casino de Lloret de Mar
posa els peus a la capital cerdana 

El nou establiment del joc
obrirà cada dia amb una
plantilla de deu persones
contractades de la comarca

CONEI

L’interior del nou establiment
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SOCIETAT!CERDANYA/ALT URGELL

Dr. Jordi Codina Santolària
Metge-Traumatòleg

Especialista en cirurgia de peu i turmell
Col. 21.457
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C/ Àngel Guimerà, 49 - Manresa

93 872 39 61 

www.joieriacopernic.com

Obrim els dies 6, 8, 16 i 23 de desembre


