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3 Destaquem

Es reprèn l’exitós cicle 'Parlem de formatge' de l’Espai Ermengol
L'Espai Ermengol de la Seu d'Ur-
gell reprèn l'exitós cicle divulgatiu 
'Parlem de formatge' amb un 
seguit d'activitats de divulgació, 
presentació de llibres, taules 
rodones, xerrades d'experts, mari-
datges, tastos guiats i tallers 
d'elaboració de formatges, adre- 
çades a diferents públics, en dife-
rents espais, i la majora d'elles, 
gratuïtes.

La primera proposta del 'Parlem 
de formatge 2022' va tenir lloc el 
dimecres 30 de març amb la pre-
sentació del llibre 'Formatgeries 
artesanes de Catalunya. Rutes 
per 93 obradors', de Ramon Ro-
set. L'acte es va iniciar a les vuit 
del vespre a les mateixes instal·la-
cions d'aquest equipament mu-

seístic de la capital alturgellenca.
El cicle seguirà dissabte 9 d'abril, 
a les quatre de la tarda, a la For-
matgeria l'Abadessa de la Seu 
d'Urgell (carrer dels Canonges, 
45) amb un taller de formatge: 
elaboració de formatge madurat 
de pasta semidura de llet de vaca. 
Per participar-hi cal fer inscrip-
ció prèvia enviant un correu a 
agrobotigacastellbo@gmail.com 
o trucant al 650 370 590. El taller 
té un cost de 75 € per persona.

Capital del formatge tot l'any

El cicle 'Parlem de formatge 
2022', organitzat conjuntament 
per l'Espai Ermengol-Museu de la 
Ciutat i l'Àrea de Promoció Econò-
mica de l'Ajuntament de la Seu 

d'Urgell, té com a objectiu deses-
tacionalitzar aquest producte 
agroalimentari, i anar més enllà 
de la Fira de Sant Ermengol. Així 
ho recomana el Pla de Dinamitza-
ció Comercial amb l'objectiu de 
posicionar la Seu d'Urgell com a 
capital del formatge tot l'any.
Per això, el 'Parlem de formatge 
2022' s'inicia aquest mes de març 
i s'allargarà fins al pròxim mes de 
desembre, amb un programa 
mensual d'activitats relacionades 
amb el formatge.

D'altra banda, l'Espai Ermengol i 
l'Ajuntament de la Seu d'Urgell 
oferiran a les formatgeries del 
nostre territori els seus canals de 
comunicació per donar a conèixer 
les seves pròpies activitats.

La Seu d’Urgell ja disposa de wifi gratuït d'alta qualitat en 15 espais públics 
de la ciutat
La Seu d'Urgell ja ofereix wifi gra-
tuït d'alta qualitat en 15 espais pú-
blics de la ciutat, després que 
l'Ajuntament hagi desplegat la 
connexió de la xarxa gràcies a la 
subvenció de la Comissió Europea 
de 15.000 euros per a finançar la 
instal·lació.
Val a dir que l'Ajuntament de la 
Seu d'Urgell ha cobert edificis ofi-
cials, tant culturals com esportius, 
ja que el desplegament a parcs i 
places (en via pública) es veu 
afectat per la Llei 9/2014, del 9 de 
maig, General de Telecomunica-

cions, que concreta que les xarxes 
desplegades per ajuntaments a la 
via pública han de ser limitades a 
no ser que es constitueixin com a 
operadors.
Així, els espais públics on es dis-
posa de wifi gratuït d'alta qualitat 
són:
• Centre cultural Les Monges: ves-
tíbul.
• Centre cultural Les Monges: sala 
la Immaculada.
• Centre cultural Les Monges: sala 
d'exposicions "La Cuina".
• Centre Cívic Passeig: sala poliva-
lent.

• Centre Cívic Passeig: Casal Gent 
Gran.
• Centre Cívic l'Escorxador.
• Biblioteca Sant Agustí: pati i edi-
fici.
• Arxiu Comarcal de l'Alt Urgell.
• Espai Ermengol.
• Sala Sant Domènec.
• Entrada Casa Consistorial.
• Palau Municipal d'Esports.
• Pavelló poliesportiu: pista.
• Pavelló poliesportiu: pista poliva-
lent.
• Pavelló poliesportiu: graderia del 
camp de futbol i piscina.
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L’Ajuntament de la Seu d’Urgell fa una crida a la ciutadania per a disposar 
d’habitatges buits per acollir refugiats d’Ucraïna
L'alcalde de la Seu d'Urgell, 
Francesc Viaplana, i el regidor de 
Cooperació i Solidaritat, Joan 
Gurrera, han fet una crida a la ciu-
tadania urgellenca que disposi de 
pisos buits que els puguin cedir, de 
manera temporal, per acollir a per-
sones refugiades que arribin a la 
nostra ciutat procedents d'Ucraïna 
a causa de la invasió militar de 
Rússia.

"Ens dirigim a la ciutadania urge-
llenca arran de l'emergència pro-
vocada per la invasió de Rússia a 
Ucraïna, per l'èxode que està pro-
vocant, on més de tres milions de 
persones han hagut de marxar del 
seu país, i que també estan arri-
bant a la Seu d'Urgell. Com ja vam 
manifestar des de l'Ajuntament, 

estem compromesos en ajudar-
los i acollir-los", ha remarcat l'alcal-
de urgellenc Francesc Viaplana.
Val a dir que l'Ajuntament de la Seu 
d'Urgell està treballant, des del 
primer moment, conjuntament 
amb els dos albergs que té la Seu 
d'Urgell per a poder donar respos-
ta a aquesta emergència habita-
cional dels refugiats i refugiades. 
"Això és una mesura provisional, ja 
que el què es necessita és poder 
oferir pisos buits o famílies urge-
llenques que vulguin acollir a casa 
seva persones refugiades", ha 
subratllat l'alcalde de la Seu d'Ur-
gell.

Viaplana també ha indicat que les 
persones refugiades que arribin a 
la Seu d'Urgell cal que es posin en 

contacte amb el Servei d'Acollida 
del Consorci d'Atenció a les 
Persones de l'Alt Urgell (CAPAU), 
ubicat al centre cívic El Passeig de 
la Seu, on el tècnic d'immigració es 
coordinarà amb els diferents ser-
veis municipals (salut, treball, edu-
cació, etc.) per tal de fer una ajuda 
efectiva a aquestes persones.

Oficialment han arribat a la Seu 
d'Urgell un total de 9 persones 
refugiades procedents d'Ucraïna, 
però des de l'Ajuntament es té 
constància n'han arribat més. "Per 
això és molt important que aques-
tes persones es dirigeixin al Servei 
d'Acollida del CAPAU per poder 
informar-los i coordinar els tràmits 
que s'han de dur a terme", ha abun-
dat Francesc Viaplana.

La Biblioteca Sant Agustí de la Seu d'Urgell reobre després de les reformes que 
milloren la seva funcionalitat

DIVENDRES I 
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El passat dilluns 28 de març la 
Biblioteca Sant Agustí de la Seu 
d'Urgell va reobrir les seves portes 
a tots els seus usuaris després de 
les obres de reforma, que han 
millorat la seva funcionalitat, i que 
s'hagi realitzat el trasllat de llibres i 
documentació de la sala polivalent 
del centre cívic el Passeig, -espai 
on ha donat servei mentre han 
durat les obres- així com la reubi-
cació de tot el fons bibliogràfic 
emmagatzemat i la posada en 
marxa de les connexions tecnolò-
giques.

Cal remarcar que la Biblioteca Sant 
Agustí reobre amb un nou horari 
de cara al públic, recollint així una 
llarga reivindicació de la ciutadania 
urgellenca, que representa un total 
de 39 hores setmanals d'obertura, 
i compta amb la incorporació 
d'una persona més en aquest 
servei, amb un total de 5 treballa-
dors.
La biblioteca tindrà dos horaris al 
llarg de l'any:
• l’horari d'hivern anirà del 12 de 
setembre al 22 de juny, període en 
què la biblioteca estarà oberta en 

horari de matí (dimarts, dimecres, 
dijous i divendres, de 10:00 a 13:00 
hores), i de tarda (dilluns, dimarts, 
dimecres, dijous i divendres, de les 
15:30 a les 20:00 hores). Els 
dissabtes serà de les 09:30 a les 
14:00 hores.
• l’horari d’estiu, que anirà del 23 
de juny al 10 de setembre, la biblio-
teca romandrà oberta en horari de 
matí (dimarts, dimecres, dijous i 
divendres, de les 09:00 a les 14:00 
hores), i a la tarda (els dilluns de 
16:00 a 20.30 hores).
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El Govern d’Andorra posa en marxa les sancions econòmiques a Rússia

Seguint l'exemple de la majoria de 
països d'Occident, el Govern d’An-
dorra va presentar en comissió 
legislativa les sancions econòmi-
ques que Andorra imposa a Rússia i 
Bielorússia com a càstig per la seva 
invasió a Ucraïna. En paraules del 
ministre de Finances, Eric Jover, 
"l'objectiu és que tinguin el major 
impacte sobre els dirigents i poders 
fàctics perquè reconsiderin el con-
flicte bèl·lic i retornin cap a la pau". 
Tot i que és cert que en les últimes 
setmanes les sancions per part de 
la Unió Europea (UE) s'han multipli-
cat, Jover va voler matisar que "no 
vénen de zero", sinó que troben el 
seu origen en l'any 2014 amb l'an-
nexió de Crimea en el cas rus i en el 
2006 en el cas bielorús, després de 
celebrar unes eleccions "poc demo-
cràtiques". "No era lògic centrar-se 
només en Ucraïna", va considerar el 
ministre, tot afegint que en els 
pròxims dies s'aniran desgranant la 

resta de mesures. Tot i això, des de 
l'Executiu són conscients que les 
sancions "tindran conseqüències 
molt minses perquè la presència de 
russos o bielorussos a Andorra no 
és molt significativa", però sí que era 
"important" aplicar-les perquè no 
utilitzessin el Principat per les seves 
activitats financeres davant la 
impossibilitat de fer-ho en la resta 
de països del continent.
Així, pel que fa a Rússia es bloque-
gen els actius de 875 persones 
físiques i 65 persones jurídiques, 
mentre que la llista de Bielorússia 
compta amb 183 persones físiques 
i 27 entitats associades. Tanmateix, 
es prohibeixen les transaccions 
amb el banc central i el fons d'inver-
sió d'ambdós Estats, a més de l'afa-
voriment de polítiques que incenti-
vin el comerç i les relacions amb 
ells, tenint en compte empreses 
sota control públic o relacionades 
amb la indústria armamentística o 

del petroli, entre altres. L'Autoritat 
Financera Andorrana (AFA) i les 
entitats bancàries seran les enca-
rregades de comprovar que cap 
d'aquestes persones tingui comp-
tes bancaris o negocis a Andorra, si 
bé Jover va assegurar que la volun-
tat és afectar únicament els oligar-
ques relacionats amb el Kremlin i no 
"el rus estàndard que pugui viure al 
país".
Amb tot, i davant la famosa llista 
negra que Rússia ha elaborat amb 
els països que li han imposat san-
cions –i en la qual s'inclou Andorra– 
el ministre de Finances va dir que 
"entenc perfectament la reacció", 
però que "esperem recuperar aviat 
les relacions bilaterals normals i 
que aquestes siguin excel·lents". La 
ministra d'Afers Exteriors, Maria 
Ubach, va afegir que el pas que ha 
pres el Govern ha estat "molt impor-
tant en la nostra política exterior", i 
calia "alinear-nos amb la UE".

L’Ajuntament de la Seu d’Urgell vol tranquil·litzar a la ciutadania davant els rumors 
sobre inseguretat ciutadana al municipi
L'Ajuntament de la Seu d'Urgell, 
davant els rumors sobre inseguretat 
ciutadana al municipi, vol aclarir que 
l'àudio que corre per les xarxes 
socials no s'ajusta a la realitat. Des 
del Consistori urgellenc sí que s'afir-

ma que fa dues setmanes hi va 
haver un intent d'agressió al carrer 
que es va denunciar davant la poli-
cia i es va identificar a l'agressor. I 
que la setmana passada es va pro-
duir un altre incident desvinculat 

totalment de l'anterior. L'alcalde de 
La Seu, Francesc Viaplana afirma 
que "la Seu d'Urgell continua sent 
una ciutat segura, i tots els cossos 
policials treballen perquè no es pro-
dueixin aquests tipus d'incidents".

Catalunya només voldria Andorra en la candidatura dels Jocs pels hotels

Segons ha informat recentment el 
Periòdic d’Andorra, fonts properes a 
la coordinació catalanoaragonesa 
dels Jocs d'Hivern 2030 van consi-
derar que la participació d'Andorra i 
del sud de França en la cita olímpica 
s'ha de limitar a la seva oferta hote-
lera. D'aquesta manera, es va afir-
mar que d'entrada no es compta 
amb el Principat en l'àmbit esportiu, 
a no ser que el Govern vulgui acollir 
una de les dues proves que no es 
poden fer ni a Catalunya ni l'Aragó 
(bobsleig, skeleton i luge) i sigui el 
mateix país que es faci càrrec al 
100% de les despeses, que tindrien 
un cost de milions d'euros. En 
aquest sentit, però, les fonts van 
recordar que des del Comitè Olímpic 
Internacional (COI) es demana que 
qualsevol nova infraestructura es 
construeixi únicament pensant en 

una posterior utilització i es va 
posar l'exemple del seu compromís 
en fer una vila olímpica als Pirineus 
que, un cop celebrats els Jocs, ser-
virà per a ús d'habitatge social.

En paper mullat queden, doncs, les 
declaracions del mes de gener de la 
consellera d'Acció Exterior i Govern 
Obert, Victòria Alsina, en un rotatiu 
del país en què va asseverar que 
"Andorra és un soci imprescindible 
en un projecte d'envergadura com 
serà aquest si es confirma la candi-
datura". Així mateix, cal recordar, 
que en la seva primera visita institu-
cional a Andorra, el president de la 
Generalitat, Pere Aragonès, va 
remarcar que una candidatura a 
tres bandes (Catalunya, l'Aragó i 
Andorra) suposa "una oportunitat 
de sumar i per posar en el mapa 

mundial el territori dels Pirineus". De 
fet, aquest va ser un dels principals 
elements tractats durant la trobada 
amb el cap de Govern, Xavier Espot.

Fa anys que es parla d'una candida-
tura olímpica conjunta al Pirineu, 
però no va ser fins a l'abril del 2019, 
a les finals de la Copa del Món d'Es-
quí a Grandvalira, quan la directora 
general de la Federació Catalana 
d'Esports d'Hivern, Mònica Bosch, 
va explicar que "la candidatura olím-
pica per al 2030 és de tots els terri-
toris dels Pirineus" perquè "tots en 
sortiran beneficiats" i, concreta-
ment, va lloar l'organització d'An-
dorra durant el campionat conside-
rant-la capaç d'acollir també proves 
olímpiques.
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Explica’ns què 
t’agradaria i ho 
fem realitat

Capçals a mida 
per a tots els gustos



Els centres d’atenció primària del Pirineu posen en marxa un estudi per detectar 
l’aneurisma d’aorta abdominal
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La mascareta deixa de ser obligatòria en la majoria d’espais interiors a Andorra
La mascareta ja no és obligatòria a 
la majoria d'espais interiors a 
Andorra. El Consell de Ministres va 
aprovar el passat dilluns l'aixeca-
ment d'aquest requisit, una de les 
mesures que marca de manera 
més visible el retorn a la normalitat 
després de dos anys de pandèmia. 
Segons va explicar la secretària 
d'Estat de Salut, Helena Mas, "els 
indicadors epidemiològics i sanita-
ris segueixen mostrant una millora 
en l'evolució" que permeten "flexibi-
litzar les mesures existents".
Hi ha espais on sí que seguirà sent 
obligatòria la protecció facial, com 

és el cas de l'Hospital Nostra 
Senyora de Meritxell, centres sanita-
ris i sociosanitaris i cases pairals 
(casals de gent gran), on caldrà 
seguir. En tot cas, malgrat que l'ús 
de la mascareta ja no serà necessari 
a bona part d'espais tancats, se 
segueix recomanant per a les perso-
nes vulnerables –per edat o per fac-
tors de risc– com també pels no 
immunitzats, als que viuen o visiten 
persones vulnerables, als que 
tinguin símptomes respiratoris i als 
que estan en vigilància passiva per 
ser contacte d'un positiu. Helena 
Mas va apel·lar a l'"auto-responsabi-

litat" de la població i confia que la 
gent farà servir la mascareta quan 
ho vegi necessari, com pot ser en 
centres comercials o en aglomera-
cions de gent.

El Decret també deroga les mesures 
específiques que s'aplicaven als 
establiments d'oci nocturn –que ja 
no hauran de demanar test–, a les 
activitats esportives o culturals, als 
establiments de restauració i a les 
llars d'infants, centres educatius i 
activitats extraescolars. En aquests 
últims, desapareix la limitació vincu-
lada a les unitats de convivència.

L’Ajuntament de la Seu d’Urgell aposta pel plàstic reciclat en les bosses de recollida 
d’excrements canins
Els 39 expenedors de bosses de 
recollida d'excrements canins que 
hi ha en les diferents places de la 
Seu d'Urgell oferiran a partir d'ara 
bosses fabricades amb plàstic 
reciclat.
Des que es van instal·lar els expene-
dors, les bosses que s'han submi-
nistrat de manera gratuïta han estat 

de plàstic. Amb aquest canvi signifi-
catiu, l'Ajuntament urgellenc fa un 
pas més enllà en el seu compromís 
amb la sostenibilitat. Val a dir però 
que tot i que s'ha valorat l'opció de 
subministrar bosses compostables, 
s'ha hagut de descartar, de 
moment, a causa del seu elevat 
preu. Els expenedors ofereixen als 

propietaris de gossos bosses per 
poder recollir els excrements canins 
de les seves mascotes en el cas que 
se l'hagin oblidat en sortir de casa. 
Des de l'Ajuntament es recorda però 
que és important sortir amb les 
bosses des de casa perquè el gos 
pot defecar abans no arribin en un 
punt de distribució de bosses.

Els centres d'atenció primària de 
l'Alt Urgell, l'Alta Ribagorça, el 
Pallars Jussà i el Pallars Sobirà, han 
posat en marxa un estudi per fer la 
detecció precoç de l'aneurisma 
d'aorta abdominal a les persones 
que durant el 2022 compleixen 65 
anys. Estan citats per fer-se la prova 
un total de 123 habitants d'aquestes 
comarques, dels quals 64 són 
homes i 59, dones.
L'aneurisma d'aorta abdominal és la 

dilatació causada per l'afebliment 
de la seva paret i afecta entre l'1,5 i 
el 2% de la població adulta i fins al 
6-7% de les persones de més de 60 
anys. L'aorta és el vas sanguini més 
gran del cos humà, de manera que 
una ruptura d'un aneurisma de 
l'aorta abdominal pot causar un 
sagnat potencialment mortal.
En moltes ocasions, els aneurismes 
creixen de forma lenta i sense símp-
tomes, cosa que en dificulta la 

detecció. Per aquesta raó, l'objectiu 
principal de l'estudi és la diagnosi 
d'una malaltia que és potencialment 
molt greu. Detectar-la de forma 
precoç pot disminuir la mortalitat 
que comporta. La prova de cribratge 
consisteix en una ecografia que es 
fa als CAP, on es determina o no la 
presència d'un aneurisma d'aorta 
abdominal. En cas afirmatiu, se'n 
valora la mida i es decideix si només 
cal control o si cal tractament.
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18:30 masterclass PumpAttack (75')
19:45 masterclass cycling (75')
20:30 zumba kids

I a partir de les 21 h… 
Pica-Pica per a tots els participants!!!!

Divendres 8/04!!!



En què consisteix l'aneurisma 
de l'aorta?
Amb el temps, les parets de les 
artèries es poden debilitar i 
eixamplar. Una analogia seria el 
que li succeeix a una mànega 
de jardí que s'està posant vella. 
Llavors, la pressió de bomba-
ment de la sang a través de 
l'aorta pot fer que aquesta àrea 
feble surt cap enfora, com un 
globus (anomenat un aneuris-
ma). Un aneurisma de l'aorta 
abdominal (AAA, o "triple A") es 
produeix quan aquest tipus de-
bilitament del vas ocorre en la 
part de l'aorta que es troba a 
l'abdomen. La majoria de l'AAAs 
són el resultat de l'ateroesclero-
si, una malaltia degenerativa 
crònica de la paret de l'artèria, 

Anna Gómez
Infermera del CAP 
de la Seu d'Urgell

Estudi a SAP Lleida Nord en relació a 
"L'aneurisma d’aorta abdominal"

en la qual el greix, el colesterol i 
altres substàncies s'acumulen a 
les parets de les artèries i for-
men dipòsits durs o tous ano-
menats plaques.

Els centres d'atenció primària 
del SAP Lleida Nord, que com-
prèn les comarques de l'Alta 
Ribagorça, Alt Urgell, Pallars 
Jussà i Pallars Sobirà, van posar 
en marxa un estudi per fer la de-
tecció precoç de l'aneurisma 
d'aorta abdominal a totes les 
persones que durant el 2022 
compleixen 65 anys. Estan cita-
des per fer-se la prova un total 
de 692 persones, de les quals 
338 són homes i 354, dones.
L'aneurisma d'aorta abdominal 
és la dilatació causada per l'afe-
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bliment de la seva paret i afecta 
entre l'1,5 i el 2% de la població 
adulta i fins al 6-7% de les perso-
nes de més de 60 anys. L'aorta 
és el vas sanguini més gran del 
cos humà, de manera que una 
ruptura d'un aneurisma de l'aor-
ta abdominal pot causar un sag-
nat potencialment mortal. En 
moltes ocasions, els aneuris-
mes creixen de forma lenta i 
sense símptomes, cosa que en 
dificulta la detecció. Per aques-
ta raó, l'objectiu principal de l'es-
tudi és la detecció d'una malal-
tia que és potencialment molt 
greu i que si es detecta de for-
ma precoç es pot disminuir la 
mortalitat que comporta.
La prova de cribratge consisteix 
en una ecografia abdominal que 
es fa als CAP, on es determina o 
no la presència d'un aneurisma 
d'aorta abdominal. En cas afir-
matiu, se'n valora la mida i es 
decideix si només cal control o 
si cal tractament.
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DE L’1 AL 4 D’ABRIL Dilluns 
4,50 €

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

FARMÀCIA DE GUÀRDIA - LA SEU D’URGELL

Farmàcia Barios
C. St. Josep de Calassanç, 3

973 350 188

De l’1 al 7 d’abril

Es lloga pàrquing box 
tancat gran al carrer 
Regència d'Urgell
Tel. 669849752

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

Es ven Suzuki Vitara 4x4 
any 2005 en perfecte estat i 
revisió i ITV recentment 
feta. Preu: 6000 euros. Tel. 
de contacte: 689 301 584

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

Ds 2 - 19.45 h
Dg 3 - 19.15 h
            17.00 h
Dl 4 -  20.00 h

 

Dg 3 - 19.00 h
Dl 4 -  20.15 h

Ds 2 - 17.30 h
Dg 3 - 17.15 h




