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Destaquem

L’Ajuntament de la Seu d’Urgell bonifica en un 95% l’impost
d’instal·lació per a plaques fotovoltaiques
L'Ajuntament de la Seu d'Urgell, en la seva aposta per
impulsar les energies renovables al municipi, ofereix
una bonificació fiscal del
95% sobre la quota de l'impost per la instal·lació de sistemes d'aprofitament tèrmic
o elèctric de l'energia solar
(plaques fotovoltaiques).
Per obtenir aquesta bonificació, cal presentar una sol·licitud, conjuntament amb la de
llicència d'obres, on s'ha
d'especificar l'import de la
base de l'ICIO que consti-

mologació de l'administració
competent.
Cal remarcar que aquestes
bonificacions es recullen en
l'ordenança fiscal numero 3
reguladora de l'Impost de
Construccions, Instal·lacions
i Obres (ICIO).
tueixi el cost de la construcció, instal·lació o obra del sistema per l'aprofitament esmentat.
Les instal·lacions han d'incloure col·lectors que disposin de la corresponent ho-

La instal·lació de plaques
solars ja implica un estalvi
futur en el consum i despesa
energètica. Aquest potser és
el major atractiu d'aquesta
nova manera de consumir i
generar electricitat, sumat al
factor sostenible i verd.

La Seu d’Urgell recupera enguany la Processó de Divendres Sant
Aquesta Setmana Santa, la
Seu d'Urgell recupera la celebració de la Processó de
Divendres Sant, després que
els darrers dos anys no es
pogués realitzar a causa de
la pandèmia.
Així, els principals carrers del
centre històric de la capital
alturgellenca seran novament
l'escenari
aquest
pròxim divendres 15 d'abril
de la tradicional Processó
del Sant Enterrament del
Divendres Sant, una manifestació popular que s'ha
consolidat com la més important de tot el Pirineu i
com una de les més rellevants de tot Catalunya.

La processó nocturna, que
s'iniciarà a dos quarts de nou
vespre, tindrà el seu punt de
partida a la plaça els Oms,
davant de la Catedral de
Santa Maria d'Urgell, seguint
pel carrer Major, pel carrer
Jueus, el carrer Sant Josep
de Calassanç, el passeig
Joan Brudieu, el carrer Lluís
de Sabater, per continuar novament pel carrer Major, i
finalitzant el seu recorregut a
la plaça dels Oms.
Presidit per l'arquebisbe
d'Urgell, Joan-Enric Vives,
l'acte religiós, a més de la
participació de diversos
col·lectius ciutadans -entre
ells una representació d'au-

toritats civils encapçalada
per l'alcalde de la Seu d'Urgell,
Francesc Viaplana- que seguiran el pas del Crist de
l'Agonia.
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La brigada municipal de l’Ajuntament de la Seu duu a terme una cinquantena
d’actuacions el mes de març
Prop d'una cinquantena d'actuacions de reparació i millores realitzades per la brigada municipal de
l'Ajuntament de la Seu d'Urgell al
llarg del passat mes de març.
Aquestes actuacions han consistit
en la reparació d'escocells de la
plaça de Soldevila i del passeig del
Parc, tapar forats al ferm del carrer
Fra Andreu Capella, de l'avinguda de
Guillem Graell i reparació d'un sot a
la calçada entre el carrer Regència
d'Urgell i l'avinguda del Salòria,
reparació de la pilona i la vorera a
l'avinguda Garriga i Massó/Portal

d'Andorra, repassar la pintura dels
passos de vianants del carrer Bisbe
Guitart (davant del nou CAP) i del
passeig Joan Brudieu (davant d'oficina bancària), pintar el senyal de
stop entre el carrer Ponent i el passeig del Parc, repintar el senyal de
stop ja existent entre l'avinguda del
Salòria i el carrer Regència d'Urgell,
pintar zona exàmens de conduir i
reparació del paviment del carrer de
la Boixadera.
A més, la brigada municipal també
ha realitzat d'altres tasques com
obrir rases per plantar arbres, repas-

sar gronxador de la plaça del Camp
del Codina, la instal·lació de dos
aparcabicicletes al carrer Mare
Janer, pintar la porta exterior de la
sala la Immaculada i de parets a
l'interior de la Biblioteca Sant Agustí,
també ha pintat l'escola de l'edifici
del centre cultural Les Monges,
reparació d'una part del mur de la
zona d'exàmens de conduir, neteja
d'embornal a l'avinguda del Salòria,
entre d'altres actuacions.

Els Cors de la Seu d’Urgell tornen a celebrar les Caramelles
Enguany els carrers de la Seu d'Urgell podran gaudir de nou de les
cantades de Caramelles per celebrar la Pasqua de la mà dels grups
de les Caramelles Infantils i del Cor
de Caramelles de la Germandat de
Sant Sebastià els propers dies 16 i
17 d'abril (dissabte i diumenge).
El cor de les Caramelles Infantils,
integrat per uns 40 alumnes dels
grups de cant coral de l'Escola Municipal de Música i alumnat de 1r
a 6è de primària de les escoles

Mn. Albert Vives, Pau Claris i La
Salle, es podran escoltar el dissabte
16 d'abril al matí. Durant aquest
segon trimestre han assajat a les
respectives escoles un repertori de
quatre peces format per les marxes
"Ara ve lo mes de maig" (Trad. Catalana) i "Les flors de la primavera"
(Higini Caselles), l'havanera "Idil·li
Primaveral" (Jaume Planella) i els
vals-jota "Un cant festiu" (J. Voltas
Viñas). Les cantades, sota la direcció de Rafel Llobet, s'iniciaran a ¾
d'onze del matí a la plaça de les

Monges, per recórrer diferents
punts del municipi i finalitzar al passeig Joan Brudieu on els dos cors,
per tercera vegada, faran una cantada conjunta.
Enguany comptaran amb l'acompanyament instrumental d'un grup
d'acordions diatònics integrat per
les professores Georgina Fàbregas,
Cati Plana i els alumnes del Conservatori de música dels Pirineus
Agustí Busquets i Meritxell Fortuny.

La Seu d’Urgell planta 120 timons a l’itinerari de papallones al Pla de les Forques
L'Ajuntament de la Seu d'Urgell ha
plantat recentment plantes aromàtiques a l'itinerari temàtic sobre les
papallones al Pla de les Forques per
augmentar la biodiversitat d'aquestes espècies que són bioindicadors
de la qualitat ambiental. Les papallones són bones indicadores de
l'estat ambiental al ser molt sensibles a les alteracions produïdes als
seus hàbitats.
Concretament s'han plantat 120
timons (Thymus vulgaris), espècie
aromàtica atractiva per part de les
espècies de papallones de la zona i
autòctona i adaptada a les condicions ambientals del territori.

La plantació d'aquestes plantes
aromàtiques permetrà augmentar
la biodiversitat d'espècies perquè
són aliment per les larves de determinades papallones i alhora es facilitarà la seva observació i identificació. Per aquest motiu s'han plantat
seguint el traçat de l'itinerari senyalitzat, en punts de l'itinerari on s'ha
detectat una menor presència de
papallones.

ecoturístic tant pels habitants de la
Seu d'Urgell com pels seus visitants.
Aquest itinerari té com a punt d'inici
la Seu, concretament a la zona de la
passarel·la que creua la carretera
N-260 a la zona del carrer Serradora,
i arriba fins al mirador del Pla de les
Forques instal·lat en el marc del projecte Camina Pirineus. Aquest camí
segueix l'antic camí que unia els
nuclis de la Seu d'Urgell i de Calbinyà.

Itinerari de papallones al Pla de les
Forques

L'itinerari hi ha senyalització que
informa sobre la importància de les
papallones des del punt de vista faunístic i també s'hi troben representades les principals espècies generalistes, d'ambients oberts i forestals
que s'hi poden observar.

L'itinerari temàtic de papallones al
Pla de les Forques es va crear el
setembre 2021 amb l'objectiu de
disposar d'un recurs pedagògic i

Av. Salòria 77, baixos
25700 La Seu d’Urgell
Tel. 973 36 07 13 - 609 81 93 35
Som una constructora de La Seu d´Urgell amb
més de 25 anys d´experiència.
Construccions i Reparacions Gonfer, SL. El que podem
oferir són projectes complexos, és a dir, podem oferir
tots els serveis que es precisen fonamentalment per al
desenvolupament i execució de tot tipus d´Obres de
Construcció de caràcter tant públic com privat. El nostre
elevat grau de diversificació ens ha permès emprendre
amb èxit obres en diferents camps com:
- Construcció, promoció i restauració d´immobles urbans.
- Construcció d´habitatges i edificis residencials.
- Construcció de naus comercials i oficines.
- Construcció d´instal·lacions industrials.
- Rehabilitació d´edificis.
- Urbanitzacions.
- Dipòsits d´aigua i portades d´aigua.
- Obra civil, camins rurals, carreteres, paviments, murs,
xarxes, instal·lacions...
- Moviments de terres, excavacions...

Disposem de maquinària pròpia:
Camió <3500 kg, caixa oberta.
Camió >12000 kg, basculant.
Camió grua >12000 kg.
Camió <3500 kg basculant.
Compactador petit, compactador gran,
excavadora giratòria mini, excavadora
giratòria amb rodes gran, excavadora
giratòria amb cadenes gran, retroexcavadora
mixta, compressor, etc.

Disposem de personal qualificat:
Tècnic d´obra, cap d´obra, encarregat, oficial
de 1a, peó i personal format.

CONVOCATÒRIA DE PLACES
1 PLAÇA D'AUXILIAR PER RÀDIOSEU PEL JULIOL I AGOST DE 2022
• Termini de presentació d'instàncies: fins al dia 22 d'abril de 2022 a les 23:59 hores a la Seu electrònica
de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell www.laseu.cat
• Per a més informació: trucar al telèfon 973-35.00.10, ext. 8057. 1 PLAÇA D'AUXILIAR PER RÀDIOSEU
PEL JULIOL I AGOST DE 2022
• Termini de presentació d'instàncies: fins al dia 22 d'abril de 2022 a les 23:59 hores a la Seu electrònica
de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell www.laseu.cat
• Per a més informació: trucar al telèfon 973-35.00.10, ext. 8057.

Joan Perera, Jaume Salvat, Ga. Escudero, Joan Aixàs.
?, ?, Pere Riu, Cagigós, Joan Jordana, Hereter.

A dalt:

A baix:

TENDALS
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Un edifici s’ensorra a Organyà i afecta el trànsit a la C-14
Un edifici antic situat al peu de la
carretera C-14, a Organyà, es va
ensorrar parcialment el passat
dimecres al matí. L'incident va obligar a tallar inicialment la via i posteriorment s'hi ha establert pas alternatiu, cosa que va generar problemes de trànsit.
Segons va informar la Direcció
General d'Emergències, l'avís de
l'esfondrament es va rebre a les
08.12 hores. Els fets es van produir
al punt quilomètric 161, a l'entrada
nord del nucli urbà d'Organyà. Per
causes que ara s'investiguen, va
cedir el mur lateral de la casa, que
està deshabitada des de fa temps.

Aquesta part va col·lapsar i va
deixar a la vista l'interior de l'immoble, també molt deteriorat pel pas
del temps.
Al lloc dels fets s'hi van desplaçar
dues dotacions dels Bombers.
També s'hi van apropar un tècnic de
l'Ajuntament d'Organyà i una empresa amb qui va contactar el propietari de l'edifici perquè es facin càrrec
de la retirada de runa. A la vorera i a
la calçada de la carretera hi van caure una gran quantitat de pedres que
formaven part de la paret, juntament amb algunes travesses de
fusta. L'accident no va causar ferits.
Alguns veïns van comentar des de

Foto: Ajuntament de la Seu d´Urgell

les xarxes socials que l'edifici ja feia
temps que estava en mal estat i que
"es veia venir que qualsevol dia s'ensorraria".

Els hotels i les estacions d’esquí fregaran el ple per Setmana Santa
L'Associació d'Empreses d'Allotjament Turísitic (AEAT) espera una
ocupació d'entre el 85% i el 95%
per Setmana Santa al Principat
d’Andorra, sobretot entre els dies 10
i 16 d'abril. A més, la rebuda dels
turistes serà molt superior a la de
l'any passat, que es va veure reduïda
a causa de la covid i pel tancament
de fronteres per prevenir l'expansió
del virus.
Majoritàriament, els turistes que
visitaran Andorra per aquestes dates, segons l'AEAT, seran espanyols,
els quals representen entre el 70% i
el 75% de l'ocupació total, mentre
que la segona nacionalitat amb més
ocupació al país serà la francesa.
Amb tot, l'AEAT destaca que l'ocupació començarà a disminuir a partir de diumenge.

D'altra banda, i pel que fa a les estacions d'esquí del país, Grandvalira
també assegura que les seves dades són molt semblants a les de fa
tres temporades, en l'època prepandèmica. Així doncs, es preveu que el
turisme es mantingui alt en el sector
de la neu.
Tanmateix, pels pròxims dies s'espera pluja i mal temps, fet que pot
provocar temporalment una parada
de l'activitat a les pistes i, en conseqüència l'arribada de turisme. Des
de Grandvalira, però, han organitzat
concerts, espectacles amb cavalls,
activitats amb nens i altres iniciatives, les quals és previst que es puguin realitzar si el temps no empitjora durant el cap de setmana.
Així doncs, des de Grandvalira i
l'AEAT s'espera acabar la tempora-

Disfrutamos con lo que hacemos

da d'hivern i la Setmana Santa amb
una bona ocupació i unes xifres
iguals o superiors als anys passats.
Per acabar, pel que fa a l'última setmana, la mitjana d'ocupació hotelera ha arribat al 53,60%, segons va
publicar ahir la Unió Hotelera d'Andorra (UHA). Aquestes xifres són
similars a les del 2019, un any
abans de l'arribada de la crisi sanitària. La mitjana més alta dels
últims dies, malgrat això, ha estat
del 14 fins al 20 de març, amb un
62,50% d'ocupació.
En l'àmbit comparatiu, pel que fa al
mes de febrer, les pernoctacions assolides van arribar fins al 70,90%, si
bé l'última setmana de març i la primera setmana d'abril han disminuït
la mitjana, amb un 54,93% i un
31,65% d'ocupació respectivament.

• Obra nueva
• Todo tipo de reformas
• Trabajos en pladur y yeso
• Rebosados, monocapas
y microcimiento
Aislamientos
térmicos y acústicos
•
• Impermeabilización de terrazas
• Alicatados
• Cocinas y baños
• Pintura y decoración

Pl. de les Monges 1, 1r 3a - 25700 La Seu d’Urgell - Tel. 600 814 970 - andre_rib_coel@hotmail.com

OFERTA I DEMANDA
REVISTA INFORMATIVA DEL PIRINEU

www.lesmesuresonline.es

Empresa de la Seu cerca
persona administrativa/
comercial per treballar mitja
jornada. Interessats/des
enviar currículum a
lesmesures@gmail.com

DEL 14 AL 18 D’ABRIL

Di llu ns

4 ,5 0 €

Dies: 15, 16, 17 i 18

Dies: 14, 15 i 17

DIRECCIÓ EDITORIAL
JORDI SÁNCHEZ RODRÍGUEZ

Persona amb ganes d'escoltar 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

DISSENY I MAQUETACIÓ
LAURA PAL ORDEIG
IMPRESSIÓ
GOPRINTERS

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

ARXIU FOTOGRÀFIC
BEGO SOLDEVILA
Mª ROSA GRIMALDOS

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

DIPÒSIT LEGAL
L-325-2008
CONTACTE

Av. Guillem Graell 46-54
669 137 136
lesmesures@gmail.com
AMB LA COL·LABORACIÓ DESEINTERESSADA
D’ENTITATS ESPORTIVES I CULTURALS
DE L’ALT URGELL

Dies: 14, 16 i 18
01.

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

16 i 18

PROPIETARI
JORDI SÁNCHEZ RODRÍGUEZ

14, 15 i 17

14

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

FARMÀCIA DE GUÀRDIA - LA SEU D’URGELL

Del 15 al 21 d’abril

Farmàcia Marsinyach
C. Major, 34
973 350 120

Unitat
LES MESURES NO ES FA RESPONSABLE DE
d’identificació
LES OPINIONS I CONTINGUTS DELS
UNITAT VISUAL
D’IDENTIFICACIÓ

COL·LABORADORS DE LA REVISTA

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

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

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
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