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Torna la rua de Carnaval a la Seu d’Urgell
La rua de Carnaval, plat fort 
d'aquesta festa popular de dis-
fresses, s'iniciarà aquest proper 
dissabte, 26 de febrer, amb la 
recepció de colles a 2/4 de cinc 
de la tarda a la plaça de les 
Monges d'on arrencarà a les 
cinc de la tarda, amb el Rei 
Carnestoltes, els Diables de l'Alt 
Urgell i altres personatges. Les 
colles seguiran per l'avinguda 
Pau Claris, el passeig Joan 
Brudieu, el carrer Lluís de 
Sabater, el carrer Major, per 
finalitzar a la plaça dels Oms. Es 
convida a tothom a seguir la rua 
i a participar-hi sense inhibi-
cions amb l'espectacle dels 
grups Kromacolors (xanquers) i 
Batucada Rovell d'Ou.

Com a novetat d'aquest Car-
naval 2022, una vegada finalit-
zada la rua pels carrers de la 
ciutat, a la plaça els Oms hi 
tindrà lloc un espectacle de 
llums i de colors, a càrrec del 
Grup de Diables de l'Alt Urgell. 
Seguidament, el Rei Carnes-
toltes llegirà sentència i es 
repartirà coca per a tots els 
assistents. La tarda de Carnaval 
finalitzarà amb el veredicte del 
jurat i el repartiment de premis 
de la rua.
El mateix dissabte 26 de febrer, 
de les onze a dos quarts de 
dues del migdia, el passeig 
Joan Brudieu de la capital altur-
gellenca acollirà l'activitat fami-
liar gratuïta amb La companyia 

Obert el concurs per adjudicar l’explotació del bar-restaurant del Parc 
Olímpic del Segre fins l’any 2029

del rei Carnestoltes amb tallers, 
personatges, photocalls, jocs, 
actuacions, exposició de màs-
cares i moltes sorpreses.
L'únic requisit per a poder parti-
cipar en aquesta matinal carna-
valesca és anar-hi disfressat/
disfressada. No caldrà inscrip-
ció però si portar mascareta 
posada.
El programa de Carnaval de la 
Seu d'Urgell està elaborat per 
les Àrees de Festes i Tradicions, 
d'Infància i de Joventut de 
l'Ajuntament de la Seu d'Urgell 
amb la col·laboració de la 
Comissió de Festes, el Grup de 
Diables de l'Alt Urgell, el Pla 
Educatiu d'Entorn i l'Oficina 
Jove de l'Alt Urgell.

El Consell d'Administració de 
Parc del Segre S.A. ha aprovat 
les bases per celebrar el con-
curs d'adjudicació de l'explota-
ció del bar-restaurant del Parc 
Olímpic del Segre, fins al 
31.12.2029.
El Bar-Restaurant "La Terrasse-
ta", a dos minuts a peu del 
centre històric de la Seu d'Ur-
gell, s'ubica a l'interior del recin-
te olímpic. És l'únic espai de 
restauració del Parc. A l'interior 
hi ha un aforament de 43 perso-
nes i a l'exterior compta amb 
una terrassa amb capacitat per 
196 persones. En aquest espai 
es pot gaudir d'unes vistes privi-
legiades al canal d'aigües tran-
quil·les, a la zona del rocòdrom i 
a la serralada del Cadí. El 
Bar-Restaurant disposa d'una 
cuina totalment equipada i una 
àrea de magatzem.
El Parc Olímpic del Segre va ser 
construït per acollir les proves 
de piragüisme d'eslàlom dels 
Jocs Olímpics de Barcelona '92 

i és una de les principals atrac-
cions turístiques de la Seu d'Ur-
gell. Anualment s'hi celebren 
proves internacionals. Enguany 
comptarà amb diverses proves 
estatals, la Segre Cup, la Copa 
Pirineus i la Final de la Copa del 
Món a principis de setembre. A 
més a més, és la seu d'entrena-
ment dels equips nacionals de 
piragüisme d'eslàlom i del 
centre de tecnificació autonò-
mic d'esquí de fons.
L'activitat esportiva es comple-
menta al llarg de l'any amb 
diverses activitats turístiques 

com el ràfting, l'hydrospeed, 
l'open-kayak, l'escalada i el 
piragüisme, entre d'altres. El 
Parc Olímpic del Segre també 
acull altres esdeveniments de 
referència a la ciutat com 
l'Escanyabocs, l'arribada dels 
reis mags d'orient, etc. És l'espai 
ideal per iniciar o acabar una 
ruta en bicicleta o marxa nòrdi-
ca, entre d'altres.
El termini per presentar les ofer-
tes acaba el proper dia 10 de 
març, tota la informació es pot 
trobar en el següent enllaç 
https://contractaciopublica.
gencat.cat/ecofin_pscp/
AppJava/notice.pscp?req
Code=viewCn&idDoc=96353763

A banda, Parc del Segre S.A. 
posa a disposició de les perso-
nes interessades un correu elec-
trònic (reserves@raftingparc.cat) 
per tal de poder concertar una 
visita a les instal·lacions.



MENÚ CALÇOTADA
DISSABTES MIGDIA

- EMBOTITS VARIATS AMB 
   PÀ DE TOMÀQUET
- CALÇOTS
- GRAELLADA
- POSTRES
- AIGUA I VI DE LA CASAESMORZAR DE FORQUILLA, ENTREPANS, 

MENÚ DIARI, TAPES, CARTA I BRASA

Av. Guillem Graell, 36  |  La Seu d’Urgell  |  Tel. 621298825 PREU: 25 € (iva inclòs)

AMB RESERVA!   

Ctra. N-260 Km. 225,7 (Barri Sant Pere) - 25700 – LA SEU D’URGELL (Lleida)
Telf.:973 35 03 79 - Fax.: 973 35 01 10 - ribalaiga@ribalaiga.cat

PLANXA I PINTURA * SORREJATS I RESTAURACIONS D'ÒXIDS
SUBSTITUCIÓ VIDRES: BUSOS, INDUSTRIALS I TURISMES.

REPARACIÓ DE PARABRISES
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'Si recicles, guanyes. Per una taxa justa', nova campanya per aconseguir 
reciclar el 65% dels residus que premiarà als bons recicladors

La Mancomunitat d'Escombraries 
de l'Urgellet va iniciar el passat 
dissabte 19 de febrer la nova cam-
panya 'Si recicles, guanyes. Per una 
taxa justa' que té com a objectiu 
reciclar el 65% dels residus, xifra 
que estableix com a obligatòria la 
Unió Europea a tots els països que 
en són membres.
Una de les mesures per arribar a 
aquest objectiu és la implantació 
d'una taxa justa per premiar als 
ciutadans i ciutadanes que siguin 
bon recicladors. Per això, la 
Mancomunitat d'Escombraries de 
l'Urgellet adaptarà els contenidors 

perquè cada persona es pugui iden-
tificar quan recicli i així estalviar-se 
fins a 60 € en el rebut de la brossa.

Punt informatiu a la plaça de Les 
Monges

Tots els veïns i veïnes interessats a 
sumar-se a aquest repte de reciclar 
el 65% dels residus poden passar a 
partir del passat dissabte 19 de 
febrer, i fins al dia 27, a punt infor-
matiu que la Mancomunitat d'Es-
combraries de l'Urgellet tindrà 
instal·lat a la plaça de Les Monges 
de la Seu d'Urgell.

Als veïns i veïnes que s'apuntin a 
aquesta campanya per augmentar 
el reciclatge dels seus residus se'ls 
instal·larà una App al telèfon mòbil 
que permetrà que es puguin identifi-
car cada vegada que llencin les 
escombraries.
Cal recordar que la Mancomunitat 
d'Escombraries de l'Urgellet ha 
estat pionera en la millora de la 
recollida selectiva, amb un 56% l'any 
2021.
La campanya 'Si recicles, guanyes. 
Per una taxa justa' compta al cofi-
nançament de la Generalitat de 
Catalunya i de l'Agència de Residus 
de Catalunya.

S’obre la convocatòria dels premis literaris Homilies d’Organyà

EXPLOTACIONS FORESTALS ALT URGELL S.A.
- Bigueria raspallada.
- Fusta per a la construcció.
- Embalatge industrial.
- Tractaments de la fusta.
- Paletització.
- Serradura, escorça i estella.

Ap. Correus núm 71
25700 La Seu d’Urgell
Crta. de Castellbò, 20

25711 Montferrer - Lleida
Tel.: 973 351 348 - Fax: 973 351 500

efausa@efausa.es www.efausa.es

Els Premis Literaris Homilies d'Or-
ganyà han obert la convocatòria per 
a la presentació d'originals, que fina-
litzarà el pròxim 2 de maig. L'acte de 
lliurament de premis tindrà lloc el 3 
de setembre en el marc de la 26a 
edició de la Fira del Llibre del 
Pirineu. Amb aquests premis, "la vila 
de les Homilies reafirma el seu com-
promís amb la llengua i la literatura 
catalana", en paraules de l'alcalde, 
Celestí Vilà.
El guardó de major dotació econò-
mica del cartell de premis és el 
Pirineu de narració literària, dotat 
per l'Ajuntament d'Organyà amb 
2.200 euros per al primer premi i 
1.100 per al finalista. Els relats són 
de temàtica lliure, si bé el jurat tindrà 
en especial consideració els que 
tinguin relació amb el Pirineu. 
L'extensió mínima dels treballs és 
de 20.000 caràcters, espais inclo-
sos, i la mínima, de 40.000.
Després de l'estrena l'any 2021, 
enguany es convoca novament el 

premi Mort Qui T'ha Mort?, de relat 
negre, convocat i dotat pel Govern 
d'Andorra amb 1.500 euros a l'obra 
guanyadora. En la seva primera 
convocatòria, el premi va obtenir 
una molt bona resposta, amb gaire-
bé trenta originals a concurs. Amb 
aquest guardó, el Govern d'Andorra 
vol enfortir la seva implicació, des 
de fa anys, amb la Fira del Llibre del 
Pirineu.
Dels Premis Homilies d'Organyà 
també en formen part el Josep Grau 
i Colell de poesia, dotat per l'Ajunta-

ment d'Organyà; l'Alt Urgell de joves 
autors i el Germans Espar i 
Tressens de relats viscuts, convo-
cats tots dos pel Consell Comarcal 
de l'Alt Urgell, i el Lletres de Dones 
de relats breus, que dota el Consorci 
d'Atenció a les Persones de l'Alt 
Urgell (CAPAU). 
Cadascun d'aquests quatre premis 
té una dotació econòmica de 600 
euros per a l'obra guanyadora.
També s'ha convocat el premi 
Narieda de redacció infantil per a 
alumnes de primària de la Zona 
Escolar Rural (ZER) del mateix nom 
i que comprèn les escoles públi-
ques d'Organyà, Coll de Nargó i 
Peramola. En els premis també s'in-
clou el Mossèn Albert Vives a la 
trajectòria periodística, que atorga 
la delegació d'Òmnium Cultural a 
l'Alt Urgell.
Es poden consultar les bases a la 
web de l'Ajuntament d'Organyà: 
www.organya.cat

Foto: CCAU
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L’Urban Sport La Seu va presen-
tar el passat divendres 18 de fe-
brer els 7 equips que té federats 
a la Lliga Catalana de Pàdel de 
la federació Catalana de Pàdel 
(FCP): 3 femenins, 3 masculins i 
1 júnior. El club urgellenc va 
ajuntar els membres dels set 
equips federats a la pista de pà-
del principal i va realitzar vídeos 
amb un dron que després va pu-

L’Urban Sport La Seu presenta els seus equips de la Lliga Catalana de Pàdel

blicar a les seves xarxes socials. 
La presentació, que va acabar 
amb un 'pica-pica' entre els ju-
gadors i jugadores i els assis-
tents i convidats, va comptar 
amb la presència i el discurs de 
l’alcalde de la Seu, Francesc 
Viaplana, la del vicealcalde de la 
ciutat, Jordi Fàbrega i el regidor 
d’Esports del consistori urge-
llenc, Carles Guàrdia.

El Parc Olímpic del Segre va 
acollir el passat cap de setmana 
dues proves de la I Copa d'Es-
panya d'Eslàlom, que prosse-
guirà el 12 i 13 de març a Pau i 
el 16 i 17 de juliol a Sort. En els 
dos dies de competició, el Cadí 
CK va obtenir la segona posició 
final per equips, per darrere del 
Club Atlètic Sant Sebastià. Els 
palistes urgellencs han sumat 
un total de dotze podis en les di-
ferents categories de la primera 
competició de la temporada.
En la primera jornada (dissabte), 
la victòria en sènior C1 dones va 
ser per a Núria Vilarrubla, men-
tre que Maria Barroso va ser 4a. 
En sènior C1 homes, Miquel 
Travé va endur-se l'or i Joan 
Sansa i Adrià Martín van ser 5è i 
6è, respectivament. En juvenil 
C1 homes va aconseguir la vic-
tòria Marc Vicente i, en la ma-
teixa categoria, Jan Vicente va 
ser 6è i Azuka Mbelu 7è.
Un altre podi per al Cadí CK el va 
aconseguir Manel Contreras, 
que es va imposar en categoria 
juvenil K1 homes. Ikenna Mbelu 
va acabar en 5a posició, Jaume 
Aguilera va ser 7è i Azuka Mbelu 
8è. La victòria en sènior K1 ho-
mes se la va endur David 
Llorente (Club Deportivo Río 
Eresma), mentre que Miquel 
Travé va acabar 4t. El tercer lloc 
el va ocupar Pau Etxaniz (Atlètic 
Sant Sebastià). En veterans 
K1 homes, el palista urgellenc 

El Cadí CK obté dotze podis a la I Copa d’Espanya d’Eslàlom celebrada a la Seu

Felipe Domínguez va sumar una 
plata, per darrere de Pau Clotet 
(AE Pallars).
Els urgellencs no van aconse-
guir medalles en la categoria sè-
nior K1 dones, en què es va im-
posar Laia Sorribes (Club Nàutic 
Mig Segre). Núria Vilarrubla va 
ser 4a i Maria Barroso 9a. 
Tampoc hi va haver podi en ju-
venil K1 dones, en què va sumar 
un or Leire Goñi (Atlètic Sant 
Sebastià). En aquest cas, les pa-
listes del Cadí CK Jana Planes i 
Anna Simona van acabar 6a i 
8a. En juvenil C1 dones, la vic-
tòria se la va endur Malen Gu-
tiérrez (Atlètic Sant Sebastià), 
mentre que Inés Fernandes va 
ser 4a.
Pel que fa a la segona jornada 
(diumenge), l'urgellenc Miquel 
Travé va fer doblet i va guanyar 
en sènior K1 i C1 homes. També 
en C1, Adrià Martín va ser 4t i 
Joan Sansa 7è. En K1, Pau 
Etxaniz (Atlètic Sant Sebastià) 
va ser segon. Pel que fa a la ca-
tegoria juvenil C1 homes, Marc 

Vicente i Jan Vicente van sumar 
una plata i un bronze, per darre-
re de Markel Imaz (Atlètic Sant 
Sebastià). En aquest cas, Azuka 
Mbelu va acabar en 5a posició. 
En juvenil K1 homes, l'urgellenc 
Manel Contreras va aconseguir 
la victòria, seguit d'Ikenna 
Mbelu, segon classificat. Jaume 
Aguilera va ser 5è i Jan Vicente 
va finalitzar en 9a posició.
Núria Vilarrubla va sumar una 
plata en sènior K1 dones, una 
prova que va guanyar Olatz 
Arregui (Atlètic Sant Sebastià) i 
en la qual Anna Barroso, Maria 
Barroso i Carla Carrillo van aca-
bar entre les deu primeres, con-
cretament en les posicions 6a, 
7a i 8a, respectivament. La vic-
tòria en la categoria juvenil K1 
dones, se la va endur Leire Goñi 
(Atlètic Sant Sebastià), mentre 
que les palistes locals Jana 
Planes i Anna Simona van ser 
5a i 7a.
Vilarrubla va haver de confor-
mar-se amb una 5a posició en 
sènior C1 dones, en què es va 
imposar Miren Lazkano (Atlètic 
Sant Sebastià). En aquesta pro-
va va acabar 4a Maria Barroso. 
En la categoria juvenil C1 dones, 
Leire Goñi va ser primera, men-
tre que en veterans K1 masculí, 
Emilio Rodríguez (Club Depor-
tivo Miño) va finalitzar en prime-
ra posició. Felipe Domínguez, 
del Cadí CK, va ser quart.
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Foto: Jordi Fàbrega



www.finquesplanes.com

Tria el teu pis i personalitza’l

973 35 45 77
C. Sant Ot, 2 - La Seu d’Urgell - laseu@finquesplanes.com

Av. Guillem Graell, 54 - La Seu d’Urgell - 973 35 16 82 - urbansportlaseu@gmail.com
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La lumbàlgia es pot presentar 
en forma d'episodis aguts 
(lumbàlgia aguda o lumbago), 
de pocs dies de durada, que po-
den ser molt dolorosos, però 
que no comporten gravetat. 
Només és imprescindible con-
sultar el metge o la metgessa si, 
a més del dolor lumbar, es pre-
senta algun senyal d'alerta, com 
febre, debilitat sobtada en algu-
na de les cames, incontinència 
dels esfínters o dolor que 
s'agreuja durant el repòs i de nit.

Símptomes
El símptoma principal és el do-
lor a la regió lumbar, que sol 
empitjorar amb els moviments i 
millorar amb el repòs i l'escalfor 
local. La rigidesa per al movi-
ment és també un símptoma 
habitual.
Quan apareixen símptomes que 
suggereixen una complicació 
neurològica, com debilitat a les 
cames o als peus, formigueig, o 
dolor al llarg de tota l'extremitat 
inferior (dolor irradiat), és molt 
possible que es tracti d'una cià-
tica, que requerirà un tracta-
ment diferent. Anna Gómez

Infermera del CAP 
de la Seu d'Urgell

LUMBÀLGIA

Tractament
La majoria dels casos de lum-
bàlgia aguda milloren ràpida-
ment amb mesures com ara 
l'aplicació d'escalfor i els anal-
gèsics suaus.

Recomanacions per als pri-
mers dies:
• Estigueu actius, tant com sigui 
possible. Si esteu en repòs tot el 
dia, retardareu la recuperació.
• No feu moviments ni adopteu 
postures que augmentin el do-
lor.

Després de dues setmanes:
• Feu exercici molt suau: cami-
neu, correu a poc a poc o nedeu. 
Aneu fent les activitats diàries, 
adopteu postures correctes 
quan estigueu quiets, quan car-
regueu pes, quan seieu, con-
duïu, us aixequeu, dormiu, etc.
• De moment no feu exercicis de 
reforç de l'esquena, ja que el do-
lor podria empitjorar.

A partir de la tercera setmana i 
en els casos de lumbàlgia crò-
nica s'aconsella:
• Fer exercicis gimnàstics per 
enfortir l'esquena. Podeu fer-los 
cada dia, però mai de manera 
forçada.
• Adoptar postures adequades 
per evitar el dolor lumbar.

Prevenció
Per evitar la lumbàlgia cal fer les 
postures adequades per dismi-
nuir els esforços, les que es re-
comanen per alleujar el dolor 
serveixen com a prevenció.
Perdre pes, en cas d'obesitat, 
també ajuda a evitar-la, així com 
mantenir una bona condició físi-
ca general i local, en la zona de 
la musculatura abdominal i de 
l'esquena.
També existeixen una sèrie 
d'exercicis senzills que mante-
nen i enforteixen la musculatura 
de l'esquena, els abdominals i 
els glutis. El personal sanitari 
pot ajudar a facilitar la correcta 
realització d'aquests exercicis.

Font: Canalsalutgencat.cat
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Polígon industrial La Seu c/d n.11
25700 La Seu d’Urgell
T. 973 350 182 - F. 973 353 402
E-mail: fustes@grauigrau.com

NOU CAIXER NOCTURN

Opera amb:
Bitllets
Targeta de crèdit

de 9 de la nit a 7 del matí

OFICINA:
Pg. del Parc, 100
25700 La Seu d’Urgell
valenti@correuweb.com

ESTACIÓ DE SERVEI 
MONTFERRER
TEL: 973 36 06 16

Av. del Valira, 27 - Tel: 973 35 05 40 - Fax: 973 35 19 97





OFERTA I DEMANDA

REVISTA INFORMATIVA DEL PIRINEU

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 25 AL 28 DE FEBRER Dilluns 
4,50 €

Av. del Salòria 55 - La Seu d’Urgell 
973 35 01 66 - www.cinemesguiu.com

Dv 25 - 20.00 h
Ds 26 - 18.00 h
              20.15 h  
Dg 27 - 17.00 h
              19.15 h
Dl 28 -  20.00 h

Dv 25 - 20.15 h 
V.O.S.E amb subtítols
Ds 26 - 20.00 h 
Dg 27 - 19.00 h
Dl 28 -  20.15 h
 

Ds 26 - 18.15 h
Dg 27 - 17.15 h

FARMÀCIA DE GUÀRDIA - LA SEU D’URGELL

Farmàcia Barios
C. St. Josep de Calassanç, 3

973 350 188

Del 25 de febrer al 3 de març

Es ven parcel·la de 860 m² 
al Balcó del Pirineu. 
Tel. 654 494 615

Es lloga plaça de pàrquing 
darrere gasolinera Repsol. 
Tel. 669 849 752

Es lloga nau agrícola a 
Adrall de 1000 m², amb 
possibilitat de finca. 
Preu a convenir. 
Interessats enviar mail a
lesmesures@gmail.com

Persona amb ganes d'escol-
tar i voler aprendre l'ofici de 
mecànic amb l'extensa 
varietat de branques que 
comporta la mecànica del 
món industrial. Contactar 
amb: ribalaiga@ribalaiga.cat

Es precisa oficial de mecànic 
i planxista/pintor. Contactar 
amb: ribalaiga@ribalaiga.cat

Sed Distribució empresa ubi-
cada a Puigcerdà, dedicada 
al servei i distribució per 
l'Hostaleria busca Reparti-
dors amb carnet de cotxe i 
repartidors amb carnet de 
Primera. Interessats enviar cv 
a borsadetreball@
sed-distribucio.cat
o trucar al 627 084 168

Compro Land Rover curt. 
No importa l'estat. 
Tel. 973 350 656
666 185 095

5MANUAL CORPORATIU

Unitat 
d’identificació

01.

A continuació es presenta la unitat 
d’identificació d’AMIC pels seus 25 
ANYS de constitució.

UNITAT VISUAL 
D’IDENTIFICACIÓ




