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L’Alt Urgell commemorarà el 8M sota el lema Pirinenques, 
diverses i lliures
El Dia Internacional de les Dones se 
celebra el 8 de març de cada any i 
està reconegut per l'Organització 
de les Nacions Unides (ONU). És 
una jornada en la que s'aprofita per 
commemorar el paper de les dones 
en la lluita pels seus drets, per la 
igualtat i la justícia de dones i homes.

Des del món local aquesta diada 
representa una oportunitat per portar 
a terme una sèrie d'activitats que 
promoguin la visibilització i l'empode-
rament de les dones i reivindiqui la 
necessitat de construir una societat 
basada en l'equitat de gènere.

Així doncs, l'Alt Urgell impulsa la 
seva pròpia campanya pel 8M amb 
el lema Pirinenques, diverses i lliures 
que aglutina un conjunt d'activitats 
de sensibilització, de participació 
i de commemoració d'aquesta 
data. L'objectiu d'enguany és que 
la campanya s'estengui per tota 
la comarca i durant tot el mes de 
març. Els actes s'iniciaran el dia 1 
de març amb un cicle de 8 tallers 
i xerrades d'autocura adreçat a 
noies a partir de 16 anys i a dones. 
El cicle, organitzat conjuntament 
pel SIAD Alt Urgell i l'Oficina Jove 
de l'Alt Urgell, inclou propostes com 
tallers de ioga i presència (a càrrec 
de Rebeca Becerra, de Dharma Ioga), 
autodefensa feminista (a càrrec de 
Clarissa Fontana), autocura i Gestalt 
(a càrrec de Silvia Lobera), menopau-
sa i cicle menstrual (a càrrec d'Anna 
Sàlvia) i ciberviolències de gènere (a 
càrrec de Laia Serra i Dones Tech). 
Totes les propostes són gratuïtes, 
s'oferiran en format online i caldrà 
inscripció prèvia.

Paral·lelament, des de l'1 fins al 8 
de març el Museu Diocesà d'Urgell 
publicarà cada dia, amb el nom Art 
i Dona, una imatge femenina d'una 
peça del museu o originària del Bisbat 

d'Urgell i la relacionarà amb els oficis 
de les dones antigament. Aquestes 
imatges es podran veure a través 
de les xarxes socials d'Instagram, 
Facebook i Twiter del mateix museu.

A Organyà, del 2 al 16 de març 
s'instal·larà a la planta baixa de l'Ajun-
tament l'exposició Mercè Pàniker i 
Alemany: una vida d'emprenedoria 
i feminisme i el 5 de març, dins la pro-
gramació estable de l'Àrea de Cultura 
de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell, 
tindrà lloc l'espectacle Conversando 
con Cecilia de l'artista Lídia Pujol a la 
sala Sant Domènec.

El 6 de març al municipi d'Oliana es 
presentaran dues actuacions: a les 
12 h, Contes violeta a càrrec de La 
Tribu Juganera, dirigit a famílies i a 
les 18 h, la rapsode Alba Mascarella 
ens oferirà La boca descosida, tot 
fent un recorregut per la poesia i la 
prosa poètica d'escriptores catalanes 
i d'arreu. Ambdues activitats seran al 
pavelló Francesc Betriu. Són gratuïtes 
i amb prèvia inscripció.

El 7 de març a les 19 h des de Cine-
mes Guiues projectarà la pel·lícula 
La boda de Rosa d'Icíar Bollaín, amb 
un fòrum posterior a càrrec d'Anna 
Bonet.

A la Vall de la Vansa s'ha programat 
un espectacle poeticoartístic i una 
xocolatada entre els veïns i veïnes, 
per commemorar el dia internacional 
de les dones. L'acte s'organitzarà 
el mateix dia 8 de març a les 18 h a 
l'espai La Vansa.

L'Espai Ermengol també ha organitzat 
tres activitats al llarg del mes de 
març. Els dies 7, 14 i 18 ens proposa 
una ruta guiada pel centre de la 
Seu d'Urgell amb el nom Urgell és 
nom de dona i que conduirà la guia 
Pilar Aláez. Es tracta d'una ruta per 

alguns dels espais de la ciutat, amb 
elements que recorden la presència 
i el treball de les dones en àmbits 
com la maternitat o l'educació i on 
destaquen alguns contextos de socia-
bilització, essencialment femenins. 
Alhora, el dia 20 la historiadora local 
Carme Xammar oferirà una xerrada 
online sobre el significat i la funció 
dels dos quadres de reines de l'Espai 
Ermengol. Per últim, el 25 de març 
l'arqueòloga Anna Bonet realitzarà 
una xerrada-formació, especialment 
dirigida a docents, guies i persones in-
teressades en la difusió del patrimoni 
sobre els rols de les dones al llarg de 
la història. L'objectiu de la xerrada és 
dotar d'eines i recursos per a treballar 
la perspectiva de gènere dins l'estudi 
del passat.

De manera itinerant, les educadores 
del Servei d'Intervenció Socioeducati-
va de l'Alt Urgell duran a terme entre 
els dies 8 i 12 de març tallers a 
Oliana, Organyà i la Seu d'Urgell per 
a infants i famílies, amb perspectiva 
de gènere.

L'artista Lídia Pujol visitarà el 24 
de març l'escola Rosa Campà de 
Montferrer. Amb el títol L'aventura de 
ser tu, la cantant ens planteja grans 
interrogants sobre algunes qüestions 
com l'amor o la llibertat.

Finalment, a partir del 14 d'abril, tot 
coincidint amb el 35è aniversari de la 
mort de Simone de Beauvoir, es podrà 
veure una exposició virtual sobre la 
situació de la dona a l'Alt Urgell l'any 
1950, un any després de la publicació 
del seu llibre "Le Deuxième Sexe". 
Aquesta proposta és organitzada per 
l'Arxiu Comarcal de l'Alt Urgell.

Totes les activitats han estat coordin-
ades des de l'Àrea d'Igualtat del 
Consell Comarcal de l'Alt Urgell.
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S’obre nova convocatòria d’ajuts extraordinaris per a empreses de 
la Seu d’Urgell que van cessar l’activitat a causa de la segona onada 
de la Covid-19

L'Ajuntament de la Seu d'Ur-
gell obre una nova convoca-
tòria de subvencions extraor-
dinàries adreçada a empreses 
que han hagut de cessar la 
seva activitat a causa de la 
segona onada de la Covid-19 
durant l'any 2020, amb l'objec-
tiu de pal·liar els efectes 
i compensar les pèrdues 
econòmiques a conseqüència 
de la pandèmia en els empre-
saris de la nostra ciutat.

Les sol·licituds a aquests 
nous ajuts es poden presen-
tar de manera telemàtica a 
partir del pròxim dijous 18 
de febrer i fins al 28, a través 
de la pàgina web de l'Ajunta-
ment de la Seu d'Urgell: 
www.laseu.cat

Concretament, aquestes sub-
vencions van adreçades a 
empreses de la Seu d'Urgell 
que han hagut de cessar l'ac-
tivitat amb motiu de la Reso-
lució SLT/2546/2020, de 15 
d'octubre, amb la qual es van 
adoptar una sèrie de noves 
mesures de salut pública per 
a la contenció del brot epidè-
mic de la pandèmia de CO-
VID-19 a Catalunya, modifi-
cada per la Resolució SL-
T/2568/2020, de 19 d'octu-
bre, i que van comportar la 
suspensió de les activitats de 
restauració, centres d'estètica 
i bellesa i altres serveis que 
implicaven el contacte perso-
nal proper i també els centres 
esportius. La resolució també 

manté el cessament els lo-
cals d'oci nocturn en situació 
de tancament per la Resolu-
ció SLT/2782/2020, de 19 
d'agost, que modificava la Re-
solució SLT/2073/2020, de 
17 d'agost.

100.000 € en ajuts

La tinent d'alcalde de Promo-
ció Econòmica de l'Ajunta-
ment de la Seu d'Urgell, Mireia 
Font, remarca al respecte que 
"després de les reunions man-
tingudes amb els sectors 
econòmics que han passat 
més dificultats arran de la se-
gona onada de la pandèmia, 
l'equip de govern es va com-
prometre a treure aquestes 
línies d'ajuts directes, i així ho 
hem fet". Font afegeix que 
aquests s'emmarquen en el 
programa de subvencions 
com a mesura per a reactivar 
l'activitat econòmica al nostre 
municipi.

Aquestes subvencions comp-
ten amb un total de 100.000€, 
que es distribuiran en 4 línies 
de negoci diferents:

a) Línia 1- Centres d'estètica, 
massatge no sanitari, centres 
de tatuatge i pearcing que 
compleixin els requisits i s'ha-
gin vist obligades a cessar 
l'activitat econòmica: 800 €.

b) Línia 2- Centres esportius 
que compleixin els requisits i 
s'hagin vist obligades a ces-
sar l'activitat econòmica: 
1.500 €.

c) Línia 3- Restaurants, bars i 
cafeteries que compleixin els 
requisits i s'hagin vist obliga-
des a cessar l'activitat econò-
mica: 1.500 €.

d) Línia 4- Locals Oci Nocturn 
que s'han vist obligats a ces-
sar l'activitat econòmica: 
2.500 €.

Val a dir que la quantitat màxi-
ma que un sol·licitant pot re-
bre és de 2.500 €. A més, 
només es pot optar a un ajut 
per establiment independent-
ment que en aquest s'hi des-
envolupi més d'una activitat 
econòmica.





6Notícies

'El fantàstic món de Chet Baker', concert de jazz amb Anthus a la Seu d’Urgell

La iniciativa permetrà als ajuntaments un 30% d'estalvi en la despesa energètica

La sala Sant Domènec de la capi-
tal alturgellenca acollirà aquest 
divendres 19 de febrer, a les vuit 
del vespre el concert de jazz amb 
Anthus que ens portarà fins 'El 
fantàstic món de Chet Baker', un 
recorregut per aquesta icona del 
jazz.
Anthus és una de les millors veus 
masculines del jazz del moment, 
amb un jazz íntim, elegant i se-
ductor, acompanyat pel quartet 
format per Pol Omedes (trompe-
ta), Néstor Giménez (piano), Ma-

L’Alt Urgell comença a Coll de Nargó el canvi d’enllumenat públic del projecte 
Impulsa Energia

nel Fortià (contrabaix) i Andreu 
Moreno (bateria).
Les entrades es poden comprar 
de manera anticipada a: http://a-
genda.laseu.cat/cultura El preu 
de l'entrada és de 8 euros antici-
pada, i 10 euros a taquilla (si no 
s'han exhaurit anticipadament).

Com sempre, aquest concert tin-
drà lloc amb totes les mesures 
de seguretat anti Covid-19 i 
adaptant els horaris dels espec-
tacles al toc de queda.

Aquest febrer han començat les 
actuacions de canvi d'enllumenat 
públic de Coll de Nargó en el 
marc del projecte Impulsa 
Energia: Millora de l'eficiència 
energètica i gestió de l'enllume-
nat i edificis públics a l'Alt Urgell. 
Aquest és un projecte FEDER, 
amb cofinançament de la Diputa-
ció de Lleida i les entitats locals 
de la comarca, i liderat pel Conse-
ll Comarcal de l'Alt Urgell.
La substitució de l'enllumenat 
públic consisteix en el canvi de 
les làmpades o lluminàries 
actuals, majoritàriament de 
vapor de sodi o vapor de mercuri, 
per unes de tecnologia LED, molt 
més eficients i que suposaran un 
estalvi als consistoris de l'ordre 
del 30%.
A les actuacions al municipi de 
Coll de Nargó seguiran les que 

es portaran a terme als municipis 
d'Arsèguel, Bassella, Oliana i Pont 
de Bar, els qualss'han adherit a 
l'acord marc de l'Associació 
Catalana de Municipis (ACM) 
dins del projecte Impulsa 
Energia. Els treballs corren a 
càrrec de l'empresa Muntatges 
Lleida i la previsió és que aquests 

municipis puguin gaudir del nou 
enllumenat públic la pròxima 
primavera.
A finals de 2020, el projecte 
FEDER Impulsa Energia va treure 
una licitació d'onze lots per 
substituir l'enllumenat públic a 
diversos nuclis d'onze municipis 
de la comarca: Arsèguel, Cabó, 
Cava, Josa i Tuixent, la Seu 
d'Urgell, la Vansa i Fórnols, Mont-
ferrer i Castellbò, Organyà, 
Peramola, Ribera d'Urgellet i Valls 
d'Aguilar. L'actuació s'executarà 
en els pròxims mesos.
El Consell Comarcal, també en el 
marc del projecte FEDER Impulsa 
Energia, està ultimant una altra 
licitació de canvi d'enllumenat 
públic per a 6 municipis que 
ascendeix a uns 375.000 € en 
total, i que es preveu tenir execu-
tada a final d'any.

Foto: CCAU





Recordant el passat



Edredons, mantes, coixins...
Tot el que necessites

per passar unes nits de somni !



Anna Gómez
Infermera CAP de la Seu d'Urgell

Els cuidadors familiars

Salut 10

Els cuidadors familiars (o infor-
mals) són totes les persones, 
en un 85% dones, que dediquen 
una activitat diària significativa 
a l'atenció de persones amb 
dependències o discapacitats 
permanents. Representen un 
col·lectiu cada vegada més gran 
que realitza una tasca necessària 
(entre el 5 i el 10% dels majors 
de 65 anys tenen limitacions 
psicològiques i de mobilitat) que, 
no obstant això, no és visible i 
reconeix socialment.
L'atenció serà més o menys 
prolongada en funció de la perso-
na i les seves circumstàncies. 
El que és evident és que durant 
un temps la vida familiar s'haurà 
de reorganitzar per adaptar-se 
a la nova situació, ja sigui per 
l'arribada d'un nadó a casa o 
perquè l'avi ja no té la mobilitat 
que abans o per un problema 
temporal o prolongat de salut o 
discapacitat, d'un dels familiars.
Cuidar-se és necessari per cuidar 
els altres. La vostra salut física i 
emocional condiciona la qualitat i 
l'efectivitat de l'atenció que oferiu 
i, per tant, l'autocura esdevé una 
de les vostres responsabilitats 
principals.
Hi ha algunes recomanacions 
que us ajudaran a tenir cura de 
vosaltres mateixos. És probable 
que no pugueu seguir-les totes 
per la dedicació que comporta la 
vostra tasca. No us preocupeu, 
no es tracta que us sentiu 
pressionats a fer-ho, sinó que 
pugueu trobar un equilibri entre 
la satisfacció de les vostres 
necessitats de salut i les de la 
persona que ateneu.
Les dificultats econòmiques, les 
pertorbacions emocionals, la 

manca de temps per a tu mateix, 
la reducció o la desaparició de 
moments d'oci, i molt més són 
aspectes a tenir en compte si el 
que pretenem és cuidar-nos com 
a cuidadors, així com el nostre 
familiar dependent.

Així que no hem d'oblidar:

1. Moments d'oci i expansió
2. En relació amb amics i fami-
liars
3. Demana ajuda sempre que 
ho necessitem. Obteniu més 
informació sobre els recursos 
que donen suport a la comunitat 
i, per descomptat, confieu en la 
resta de la família i els amics.
4. L'entorn també existeix i vol 
saber de nosaltres.
5. No t'aïlles
6. Mesurar forces, saber fins on 
podem donar.
7. Límits de configuració
8. Organitza el nostre temps prio-
ritzant però sense oblidar-nos
9. Ser assertiu. Saber dir que 
no és bàsic treballar de manera 
òptima.

És important estar atents a 
senyals concrets que indiquen 
que alguna cosa no va bé, que 
hem de canviar d'estratègia 
perquè la situació no acabi amb 
el nostre estat d'ànim.
Així que, davant la tendència a l'aï-
llament, els canvis sobtats d'estat 
d'ànim, l'esgotament permanent, 
la pèrdua de gana, la falta de 
concentració, tristesa, culpa, etc., 
anem a treballar i mirar el que 
estem fent i el que podem canviar 
per millorar la situació.
Per conèixer més sobre ajudes 
o recursos 
www.canalsalut.gencat.cat



Pol. Industrial, parcel·la B-16
Apartat de correus 219

25711 Montferrer - Lleida
deltariba@telefonica.net

LLOGA’M

973 355 757
608 517 080

Instal·lacions i reparacions
de lampisteria i calefacció

C. Joan Bta. de la Salle, 46, baixos 2
La Seu d’Urgell
Mòb. 609 227 877
Tel. 973 352 013
r.castellssalse@gmail.com

Ramon Castells Salse
“ESTANYET”

BAR RESTAURANT

Tapes variades, entrepans freds i calents, brasa, 
arrossos, hamburgueses, esmorzars, especialitat 
bacallà i pop. Sarsuela i mariscada per encàrrec.
 Sala chill out amb música ambiental per desconnectar.
 Local ampli i molt acollidor

Plaça del Codina, 4 - La Seu d’Urgell - Tel. 973 044 338

Menú diari: 12,50 €  - Diumenges: 13,50 €



LA MILLOR OFERTA D’IMMOBLES
DE L’ALT URGELL

LA SEU D’URGELL
PL. CATALUNYA, 3
TEL. 973 350 100
FAX 973 350 117
immobiliaria@estanol.com

GESTORIA ADMINISTRATIVA ESTAÑOL, S.L.

NOVA PROMOCIÓ 
A LA PLAÇA JOAN SANSA 
DE LA SEU D'URGELL

consultar la página web: www.estanol.com

Pisos d'1, 2 i 3 dormitoris i àtics 
dúplex. Diferents distribucions i 
acabats i materials de primera 
qualitat. Plaça de garatge i traster 
en el mateix edifici.

Disponible pis pilot per visitar. 
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La Volta Ciclista a Catalunya passarà el 25 de març per la Seu d’Urgell 
coincidint amb l’etapa reinaCovid-19
La 100 Volta Ciclista a Catalunya, 
que va quedar ajornada l'any 
passat a causa de l'estat d'alar-
ma per la pandèmia de la 
Covid-19, i que se celebrarà 
enguany, passarà per la Seu d'Ur-
gell el dijous 25 de març, coinci-
dint amb l'etapa reina.
Al respecte, l'Ajuntament de la 
Seu d'Urgell farà arribar propera-
ment a totes les llars del municipi 
un fulletó informatiu on s'explica 
les diferents afectacions que 
comportarà el pas de l'etapa 
reina de la volta catalana a la 
capital alturgellenca.
Pel que fa al recorregut de la 
quarta etapa de la Volta a la 
ciutat, el pilot entrarà procedent 
de Ripoll per l'avinguda de 

Guillem Graell (venint des de la 
N260), continuarà per l'avinguda 
de Garriga i Massó, baixarà per 
l'avinguda Pau Claris, carrer Sant 
Ot, passeig Joan Brudieu, Camí 
de la Palanca, carrer de Circum-
val·lació, carrer Iglesias Navarri, 
avinguda del Salòria i sortirà de 
la ciutat per l'avinguda del Valira, 
per seguir la cursa que finalitzarà 
a Port Ainé.
A l'avinguda del Salòria, davant 
el número 94, es disputarà un 
esprint especial.
L'horari de pas dels corredors de 
la Volta serà, segons els organit-
zadors, entre les 14:44 i les 15:00 
hores. Aquestes previsions es 
poden veure afectades en funció 
del ritme de la cursa.

Respecte a l'aparcament de vehi-
cles, quedarà prohibit l'estaciona-
ment en tots els carrers per on 
passarà la cursa a partir de les 
10 h del dijous 25 de març. Al 
respecte, s'habilitaran zones 
d'aparcament a l'Horta del Valira, 
al pàrquing de l'escola Albert 
Vives, al Mercadona i al pàrquing 
Dr. Peiró.
La Volta també comportarà el tall 
de circulació i els accessos als 
carrers per on passarà el pilot 
ciclista a partir de les 13:30 hores 
del mateix dia de l'etapa. La 
restricció afectarà també a les 
sortides dels guals dels carrers 
implicats.

per contactes i visites: Tel. 636 831 089



Amb el suport:

Av. Guillem Graell, 54 - La Seu d’Urgell - 973 35 16 82 - urbansportlaseu@gmail.com

www.urbansportlaseu.es

APROFITA I URBANITZA’T

  SI TENS DE 15 A 22 ANYS
I T’APUNTES AL FEBRER

  PAGARÀS 25 € ELS MESOS 
DE FEBRER, MARÇ I ABRIL

MATRÍCULA 
GRATUÏTA



C. Major, 61 - La Seu d’Urgell

Fem entregues a domicili
Tel. 973 360 196 / seusports@gmail.com 

#petitcomerç  #compraalaseu Disposem de XECS REGAL

               ESTEM DE 

REBAIXES
t’esperem!



Es cerca comercial. 
Bona presència i a 
comissió. Interessats 
enviar currículum a 
lesmesures@gmail.com

Es busca mecànic de 
primera i aprenent de 
mecànic. 
Tel. 973 350 379

OFERTA I DEMANDA
REVISTA INFORMATIVA DEL PIRINEU

Farmàcia Marsinyach
C. Major, 34
973 350 120

AMB LA COL·LABORACIÓ DESEINTERESSADA
D’ENTITATS ESPORTIVES I CULTURALS
DE L’ALT URGELL

LES MESURES NO ES FA RESPONSABLE DE
LES OPINIONS I CONTINGUTS DELS
COL·LABORADORS DE LA REVISTA

PROPIETARI
JORDI SÁNCHEZ RODRÍGUEZ

DIRECCIÓ EDITORIAL
JORDI SÁNCHEZ RODRÍGUEZ

DISSENY I MAQUETACIÓ
LAURA PAL ORDEIG

IMPRESSIÓ
GOPRINTERS

ARXIU FOTOGRÀFIC
BEGO SOLDEVILA
Mª ROSA GRIMALDOS

DIPÒSIT LEGAL
L-325-2008

CONTACTE
Av. Guillem Graell 46-54
669 137 136
lesmesures@gmail.com

www.lesmesuresonline.es

Del 19 al 25 de febrer 

Oferta: pis en venda a la 
Seu d’Urgell. De 110 m2, 
4 habitacions, traster 
gran, amb garatge box . 
A 1 min. d’estació bus i 
Mercadona, a 5 minuts 
del centre. 125.000 €. 
Tel. 616 701 555 
(Només missatges a bústia)

Es ven/lloga parquing/
traster tancat de 19 m2. 
C. Germandat de Sant 
Sebastiá. Tel. 669 849 752

Ds 20 - 20 h
Dg 21 - 19.15 h
Dl 22 - 20 h

Ds 20
20.15 h
Dg 21
19.30 h
Dl 22
20.15h

Ds 20 - 18 h
Dg 21 - 17.15 h

Ds 20
17.45 h

Dg 21 
17 h

Pablo Pardo Ferrándiz
Col. núm. B-4857

Clínica veterinària
Animals de Companyia i Exòtics

Av. Guillem Graell, 2
La Seu d’Urgell, 25700 Lleida

Telèfon: +34 873 45 35 80
acelaseuvet@gmail.com

Es ven sofà de 2,80 m 
amb chaise longue, arcó 
i seients extraïbles en per-
fecte estat. Preu: 650 €.
Tel. 606 113 136

DEL 20 AL 22 DE FEBRER




