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El 6è Festival del Joc del Pirineu de la Seu d’Urgell augmenta la seva 
participació en prop d’un 40%

La sisena edició del Festival del 
Joc del Pirineu de la Seu d'Urgell, 
va tancar les seves portes des-
prés d'un cap de setmana on es 
va jugar per tota la ciutat, es 
consolida i es posiciona com un 
dels principals esdeveniments 
del joc a Catalunya.

Si la darrera edició del festival, 
celebrada el 2020 -l'any passat 
no es va poder celebrar a causa 
de la pandèmia- hi van partici-
par un total de 4.520 persones, 
enguany hi han pres part un 
total de 6.187 persones de totes 
les edats i vingudes de diferents 
punts del país. Aquestes xifres 
demostren que l'edició 2022 del 
Festival del Joc del Pirineu ha 
obtingut un 36,80% més de par-
ticipació que en la darrera 
edició.

Davant d'aquest nou rècord de 
participació, la tinent d'alcalde 
de Promoció Econòmica de 

l'Ajuntament de la Seu, Mireia 
Font, afirma "l'èxit d'aquest fes-
tival ja és un fet perquè no 
només s'hi han donat cita per-
sones aficionades al joc de 
totes les edats sinó que també 
han vingut a la Seu d'Urgell per-
sones de renom d'aquest sector 
a gaudir de les diferents propos-

tes, les quals han mostrat la 
seva satisfacció per la qualitat i 
la singularitat del certamen". 
Font també subratlla que el fes-
tival ha aconseguit una molt 
bona promoció turística de la 
ciutat, "fet que ha quedat 
demostrat amb el bon nombre 
de reserves als hotels de visi-
tants que han passat el cap de 
setmana a la Seu d'Urgell per 
jugar".

La tinent d'alcalde de Promoció 
Econòmica també vol agrair la 
"gran implicació" de tota la 
ciutat per fer possible aquest 
festival. "En això rau, en molt 
bona part, el seu èxit, perquè el 
fa singular respecte d'altres fes-
tivals. A cada racó de la Seu s'ha 
pogut jugar, i això ha agradat 
moltíssim als participats".

Els 6.024 participants van 
gaudir d'un cap de setmana de 
joc a la ciutat.

Laura Borràs presideix el lliurament dels Premis Catalunya 2022 del 
6è Festival del Joc del Pirineu

La presidenta del Parlament de 
Catalunya, Laura Borràs, va pre-
sidir el passat dissabte l'acte de 
lliurament dels Premis Catalun-
ya 2022 del 6è Festival del Joc 
del Pirineu de la Seu d'Urgell, ce-
lebrat al saló de plens de l'Ajun-
tament urgellenc. Aquests guar-
dons distingeixen el millor joc de 
taula infantil editat en català; el 
millor joc de rol, editat en qual-
sevol de les llengües oficials de 
l'Estat, i el millor joc de taula fa-
miliar/adult editat en català.

En la seva intervenció, Laura 
Borràs va manifestar que "el joc 
és inherent a la condició huma-

na, és un element cohesionador, 
que genera vincles intergenera-
cionals, vincles familiars, i això 
s'ha pogut veure al festival, i és 
mesura el seu èxit veient la im-
plicació de la gent".

Els premis van estar lliurats per 
la mateixa Presidenta del Parla-
ment, l'alcalde de la Seu d'Urgell, 
Francesc Viaplana, el vicealcal-
de urgellenc, Jordi Fàbrega, la 
1a tinent d'alcalde i regidora de 
Promoció Econòmica, Mireia 
Font, juntament amb el secretari 
general de Política Lingüística i 
president del Consorci per a la 
Normalització Lingüística, Fran-
cesc Xavier Vila, el director dels 
serveis territorials del Departa-
ment de Cultura a Lleida, Albert 
Turull, i la presidenta del jurat de 
jocs de taula del festival, Meri-
txell Nieto.
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'Parlem de Ciència', nou cicle de xerrades l’Espai Ermengol de la Seu d’Urgell
La darrera setmana es va pre-
sentar en roda de premsa el 
'Parlem de Ciència', un nou cicle 
divulgatiu que consta de quatre 
xerrades dedicades al medi am-
bient i patrimoni naturals i altres 
disciplines de la ciència que 
tindran lloc a l'Espai Ermengol 
de la Seu d'Urgell durant aquest 
mes d'abril.

Així ho van explicar l'alcalde de 
la Seu, Francesc Viaplana, i la 
regidora de les àrees de 
Patrimoni Natural i Medi 
Ambient i Sostenibilitat, Núria 
Tomàs, que van remarcar que el 
'Parlem de Ciència' se suma als 
altres dos cicles de divulgació 
que impulsa i organitza des de 

fa anys l'Espai Ermengol com 
són el 'Parlem de Formatge' i el 
'Parlem d'Història'.

El Parlem de Ciència és una pro-
posta de l'Àrea de Patrimoni 
Natural de l'Ajuntament de la 
Seu d'Urgell que s'inclou en la 
línia de medi natural de l'Espai 
Ermengol que té com a eix divul-
gatiu l'exposició permanent 
Natura a l'Alt Urgell: patrimoni i 
recurs, i que a través seu s'ofe-
reix una oferta educativa 
adreçada a les escoles.

Tal com va explicar l'alcalde 
urgellenc, Francesc Viaplana, 
amb aquest nou cicle "es vol 
augmentar i millorar el dinamis-

me de l'Espai Ermengol, concre-
tament a l'apartat de patrimoni 
natural d'aquest equipament 
museístic, impregnant-lo d'acti-
vitats relacionades amb el medi 
natural, i en aquest cas, amb la 
ciència". 

L’Escola Municipal de Música de la Seu d’Urgell celebra la 8a Setmana 
Cultural sota el lema 'Experimentem'

Des del passat dimarts 5 d'abril 
i fins el proper diumenge 10, 
l'Escola Municipal de Música de 
la Seu d'Urgell canvia el seu 
ritme habitual per realitzar tot 
un seguit d'activitats emmarca-
des dins la VIII Setmana Cultu-
ral, aquest any sota el lema "Ex-
perimentem".

L'objectiu d'aquesta setmana és 
que l'alumnat pugui experi-
mentar ja sigui amb el seu ins-
trument, provant-ne d'altres, 
endinsar-se en diferents estils o 
agrupacions o viure com és un 
estudi de gravació.

Pels més petits de l'escola, 
l'alumnat de sensibilització, s'en-
dinsaran un "laboratori d'instru-
ments" amb l'objectiu de provar 
i tocar els diferents instruments 
del centre.

Els i les alumnes també co-
neixeran l'orgue de la Catedral 
de Santa Maria d'Urgell, de la 
mà de l'historiador i músic Lluís 
Obiols.

Des de la direcció de l'escola es 
vol agrair tant a la Parròquia 
Sant Ot com a Lluís Obiols per la 
seva bona predisposició vers el 

centre i col·laborar en aquesta 
activitat. També es vol fer exten-
sió aquest agraïment a Marc 
Llovera i Artur Blasco.

Tot i que hi ha tallers són exclu-
sius per l'alumnat del centre, el 
públic en general també té els 
seus espais en aquesta Setma-
na Cultural com són els con-
certs que oferiran l'alumnat de 
l'EMM i del Conservatori de 
música dels Pirineus.

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
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El diferencial de preu del carburant entre Andorra i Espanya se situa en 15 cèntims

C. Major 50 � La Seu d’Urgell � T. 973 350 127 � www.macmobles.cat

MOBLES FARRÀS

L'Associació d'Importadors i Distri-
buïdors de Carburants d'Andorra 
(Asidca) calcula que després de les 
mesures dels governs dels països 
veïns, el diferencial favorable amb 
França se situa en 35 cèntims i amb 
Espanya en 15 cèntims pel que fa 
referència a les estacions de marca 
de petroliera. "Les diferències s'es-
curcen, però continuem sent més 
econòmics", va afirmar el president 
de l'entitat, David Porqueres.
Tot i que la taxa verda va reduir el 
marge a principi d'any, la guerra a 

Ucraïna ha obert un escenari favora-
ble en el preu de la benzina a 
Andorra respecte als països veïns. 
"A partir del moment que s'inicia la 
guerra tot això canvia, i canvia per-
què els preus prenen una volatilitat 
alta i ens beneficia el fet que com-
prem cada dia, a diferència de les 
estacions espanyoles, perquè no 
ens podem arriscar que ens tanquin 
la frontera per una vaga o una eslla-
vissada", va explicar Porqueres.
Respecte a la recent decisió del go-
vern espanyol de reduir 20 cèntims 

el preu de la benzina, "mentre nosal-
tres siguem més econòmics, i ho 
continuarem sent, crec que no afec-
tarà en gran manera, potser a algú 
per efecte de la publicitat, però si ve-
nen al país veuran que està més ba-
rata". Segons el president de l'Asid-
ca, "la major part de la gent fa el ple 
a benzineres de petrolers amb dife-
rencials alts i històrics, ja que l'IVA 
sobre el carburant és d'un 21%, i en 
una època inflacionista un 21% són 
molts diners, mentre aquí tenim un 
IGI del 4,5%, i això fa que la diferèn-
cia sigui important".

Albert Font jura el càrrec com a nou Ministre de Salut d’Andorra
El nou ministre de Salut del Govern 
d’Andorra, Albert Font, va jurar el 
passat dilluns el càrrec en un acte 
celebrat al bell mig del Parc Central 
d'Andorra la Vella. Amb l'assistència 
de tot el gabinet ministerial, d'alguns 
cònsols i secretaris d'Estat, així com 
de representants dels grups parla-
mentaris del Consell General i del 
titular de Salut sortint, Joan 
Martínez Benazet, el cap de Govern, 
Xavier Espot, va adreçar unes 
paraules tant a Font com a Benazet: 
d'encoratjament pel primer i d'agraï-
ment pel segon. "És el millor minis-
tre que podia escollir", va indicar 
Espot respecte de Font, assegurant 

que és "la persona idònia i indicada" 
i posant en relleu la seva "destacada 
experiència política i de servei 
públic". D'aquesta manera, el cap de 
Govern li va encarregar al nou minis-
tre la tasca de treballar perquè el 
sistema de salut d'Andorra continuï 
sent "fort i resilient", a la vegada que 
pugui donar resposta a altres even-
tualitats, com ho ha estat la pandè-
mia. I amb aquests objectius per 
complir, Espot també va animar-lo a 
prendre "decisions valentes" que no 
sempre són les més populars. Així, 
el cap de Govern va citar com a prin-
cipals reptes la regulació de les pro-
fessions liberal en l'àmbit de la 

salut, el desplegament de la Cartera 
de Serveis, l'aprofundiment en coo-
peració transfronterera, i l'assoli-
ment del pacte d'Estat en matèria 
de salut. 

Libèrica, el projecte més personal i innovador de Manel Fortià amb el cantaor Antonio 
Lizana arriba a la Seu d’Urgell
Aquest divendres 8 d'abril, la sala 
Sant Domènec a les nou del vespre 
tindrà lloc el concert de jazz Libèri-
ca, el projecte més personal i 
innovador de Manel Fortià que 
compta amb una gran col·laboració 
com la del saxofonista i cantaor 
Antonio Lizana.
A Libèrica, Fortià fa una aproxima-
ció al flamenc jazz des d'una nova 
perspectiva: busca punts en comú 

amb la cançó tradicional catalana i 
destaca la llibertat com la qualitat 
més important d'aquestes músi-
ques. El resultat és que els elements 
més lliures tant del jazz com del 
flamenc s'uneixen per primera 
vegada en aquest projecte que 
combina a la perfecció tradició i 
experimentació.
En paraules del mateix músic: "En 
una societat on cada cop ens 

trobem amb més normes que ens 
atrapen i controlen, la música és 
dels pocs espais on encara podem 
ser lliures i fer lliures a qui l'escolti, 
aquest és l'objectiu de Libérica".
Els intèrprets d'aquest concert són: 
Manel Fortià, contrabaix; Antonio 
Lizana, saxos i veu; Pere Martínez, 
veu; Max Villavecchia, piano; i 
Raphael Pannier, bateria.



DIVENDRES I 
DISSABTES 
SOPARS

ESMORZAR DE FORQUILLA, ENTREPANS, 
MENÚ DIARI, TAPES, CARTA I BRASA

Av. Guillem Graell, 36  |  La Seu d’Urgell  |  Tel. 621298825

MENÚ MIGDIA
ENTRE SETMANA

PREU: 12 € 
(iva inclòs)

Poígon Industrial de la Seu,
carrer E parcel·la núm 13, nau 4

25700 - La Seu d’Urgell - Lleida

T. 639 354 636 - 636 095 680
gramacolaseu@gmail.com

Tot tipus de treballs amb marbres, granits,
silestone, porcellànics i pedres naturals

taulells de cuina • escales • paviments • làpides • panteons

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: 10 €  - Diumenges: 14,50 €
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Anna Gómez
Infermera CAP de la Seu d'Urgell

Un any més, Catalunya escalfa 
motors per celebrar el Dia 
Mundial de l'Activat Física 
(DMAF), que tindrà lloc el proper 
6 d'abril i que es pot celebrar du-
rant tot el mes.
El Dia Mundial de l'Activitat 
Física és una iniciativa impulsa-
da des de fa tretze anys per la 
Secretaria General de l'Esport i 
de l'Activitat Física i l'Agència de 
Salut Pública de Catalunya.

DIA MUNDIAL DE L’ACTIVITAT FÍSICA
El lema d'enguany és "Mou la 
vida".
L'objectiu del DMAF és promou-
re l'activitat física com a eina de 
salut i benestar, i estendre els 
seus efectes beneficiosos per a 
prevenció de les malalties rela-
cionades amb el sedentarisme, 
tant per a infants i adolescents 
com per a persones adultes i 
gent gran. En aquests darrers 
anys, els nostres hàbits de feina 
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i oci han hagut de canviar, però 
no per això s'han de convertir en 
hàbits sedentaris.





Fa tres anys, el dia tretze de gener 
del 2019, vaig sortir a córrer 
abans d'anar a treballar. De sobte, 
sense saber com, un fort dolor a 
l'esquena em va paralitzar com-
pletament, com si m'haguessin 
apunyalat amb un ganivet pel da-
rrere. Després de dies de passar 
molt de dolors vaig tenir el resul-
tat de la ressonància: fractura de 
la vèrtebra toràcica T8. Una frac-
tura vertebral? Amb 25 anys? 
Sense haver-me caigut? El meu 
cap anava a mil revolucions per 
minut buscant el perquè de tot 
allò. Efectivament, vaig que-
dar-me força temps sense poder 
fer esport, estirada al llit i veient 
com la meva vida que, fins llavors, 
havia girat tan al voltant de l'es-
port, es col·lapsava i es desmun-
tava de cop com si d'un castell de 
cartes es tractés. Al cap d'un 
temps, em vaig fer una densito-
metria (aquella prova que es sol 
fer a la gent anciana per a poder 
veure la qualitat dels ossos): os-
teoporosi greu. Ja estava. Ja te-
níem el perquè de tot plegat.
L'osteoporosi, per qui no ho sàpi-
ga, és una malaltia crònica que 
consisteix en una disminució de 
la densitat de la massa òssia, de 
manera que els ossos es tornen 
més porosos, augmenta el núme-
ro i la mida de les cavitats que 
existeixen al seu interior, són més 
fràgils, resisteixen pitjor els cops i 
es trenquen amb major facilitat. 

OSTEOPOROSI I ESPORT

És una malaltia molt freqüent en 
la gent gran, ja que els estrògens i 
la testosterona tenen una funció 
molt important en el manteniment 
dels ossos i amb l'arribada de la 
menopausa/infertilitat masculina 
els estrògens i la testosterona dis-
minueixen.
Dins de l'àmbit esportiu, cada cop 
hi ha més noies i també nois que 
també pateixen aquesta malaltia. 
L'explicació recau en els estrò-
gens i en la testosterona, aques-
tes hormones formades a partir 
del greix corporal i que són tan in-
teressants. Doncs bé, com co-
mentàvem en l'article del mes 
passat, els trastorns de la conduc-
ta alimentaria o bé les restriccions 
calòriques que a vegades desa-
fortunadament estan presents en 
les esportistes provoquen un dèfi-
cit energètic al nostre cos. Com 
que l'estem sotmetent a condi-
cions "extremes", decideix guar-
dar tota l'energia que pugui per a 
"sobreviure" i deixa de banda al-
tres funcions bàsiques com la re-
producció (tenir fills), traduint-se 
en una baixada dels estrògens i 
testosterona i conseqüentment, 
ens quedem sense menstruar (en 
les dones) i els ossos es comen-
cen a descalcificar provocant una 
osteoporosi (ja hem dit abans 
l'important que eren els estrògens 
i la testosterona pels nostres os-
sos).
Aquesta situació es pot veure ac-
centuada si, a més, practiquem un 
esport que no té impacte, ja que 
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s'ha comprovat que l'impacte re-
gulat és un estímul per a la calcifi-
cació. Per això en l'esport on hi ha 
més esportistes amb osteoporosi 
és en el ciclisme, on l'impacte 
amb el terra és nul. El cas més cri-
daner és el del ciclista anglès 
Crhis Boardman, que va abando-
nar el ciclisme als 32 anys víctima 
de l'osteoporosi. També ens tro-
bem exemples en altres esports 
com el running, on degut a l'ob-
sessió de pesar menys i estar 
més prim per poder córrer més 
lleuger i ràpid, s'han donat casos 
de fractures, com en la marato-
niana Anna Boniface, que es va 
aprimar fins a quedar-se sense 
greix per a poder mantenir la seva 
marca de 2:37 en la marató de 
Londres.
Revertir l'osteoporosi és difícil i 
llarg, però no impossible. Al final, 
el principal és intentar tornar a te-
nir una reserva d'estrògens ade-
quada i això només es pot fer de 
dues maneres: o bé de forma arti-
ficial a base de fàrmacs 
(estrògens, suplements de calci i 
vitamina D i fixadors del calci) o 
bé de forma natural (millorant l'ali-
mentació/superant d'alguna ma-
nera el trastorn alimentari, incre-
mentant la ingesta de calci i vita-
mina D amb els aliments així com 
l'omega 3 i els greixos per poder 
fabricar estrògens i començant a 
practicar de forma moderada i 
progressiva activitats amb mínim 
impacte com caminar o córrer 
molt suau).
Superar l'osteoporosi porta implí-
cit superar el trastorn alimentari. 
Porta implícita una lluita diària 
feixuga però imprescindible si vo-
lem continuar gaudint d'allò que 
tanta vida ens dona: l'esport.

Lidia Puyals
Metgessa del CAP

"Buscava pesar com un ciclista professional i tenia la densitat òssia d'un senyor de 80 
anys en la meva columna i al meu maluc". Ciclista amateur.
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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
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Dilluns 
4,50 €

Av. del Salòria 55
La Seu d’Urgell 
973 35 01 66 

www.cinemesguiu.com

DILLUNS DIA DE 
L’ESPECTADOR

FARMÀCIA DE GUÀRDIA - LA SEU D’URGELL

Farmàcia Peruchet
C. Joaquim Viola Lafuerza, 14

973 355 550

Del 8 al 14 d’abril

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

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

Empresa de la Seu cerca 
persona administrativa/
comercial per treballar mitja 
jornada. Interessats/des 
enviar currículum 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

Moltíssimes 
felicitats Èlia, 
t'estimem tots 

moltíssim!!

Felicitats!




