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El sector turístic pirinenc frega el ple durant el pont de Pasqua

El sector turístic de l'Alt Pirineu i 
Aran ha confirmat la recupera-
ció amb un pont de Pasqua 
molt positiu, ja que va tancar la 
Setmana Santa amb uns nivells 
d'ocupació d'entre el 95% i el 
100%, segons el balanç que va 
fer el Patronat de Turisme de la 
Diputació de Lleida. Diversos 
hotels, càmpings i cases rurals 
van penjar el cartell de complet. 
El Patronat de la Diputació veu 
factible haver arribat a l'objectiu 
que s'havien marcat d'1,3 mi-
lions de forfets venuts, cosa que 
suposaria igualar les dades de 
la campanya 2018-2019, que 
va ser la millor dels darrers 15 
anys. 
Segons el comunicat del Patro-
nat, tant els hotels com les 
cases rurals van tenir uns 
nivells d'ocupació al voltant del 
95%, amb alguns establiments 
penjant el cartell de complet, tot 
i que aquest dilluns el nivell ja 

havia baixat perquè diumenge 
hi va haver les primeres sortides 
d'hostes. Pel que fa al càmping, 
totes les places de bungalous 
han estat plenes al llarg dels 4 
dies de festa, tant a l'Alt Pirineu 
com al Prepirineu i a Ponent. En 
canvi, les places d'acampada 
del Pirineu es van quedar al vol-
tant del 70%, tot i que és un per-
centatge superior a les previ-
sions inicials per a aquesta 
opció, un fet afavorit pel bon 
temps. En el primer tram de la 
Setmana Santa, els bungalous 
van estar a aquest mateix nivell 
(70%), mentre que les pluges de 
dimarts i dimecres van restar 
públic a l'acampada. L'ens cal-
cula que aquests dies van 
passar per la demarcació uns 
85.000 turistes, que han fet més 
de 275.000 pernoctacions en 
les 68.500 places reglades que 
hi havia obertes, entre hotels, 
càmpings, cases de pagès, al-

bergs i refugis. A això cal afegir-hi 
unes 20.500 places d'aparta-
ments turístics i l'ús de cente-
nars de segones residències.

La immensa majoria de visi-
tants segueixen sent de Cata-
lunya mateix, tot i que també 
se'n torna a rebre ja del País Va-
lencià, el País Basc i Madrid, 
entre d'altres orígens. En gene-
ral són famílies o bé parelles. En 
canvi, el turisme de fora de l'Es-
tat segueix lluny de les xifres 
d'abans de la pandèmia, per 
l'efecte de les moltes restric-
cions dels mesos anteriors, i 
actualment els estrangers no-
més representen un 9% del total 
de visitants, enfront del 18% a 
què s'havia arribat l'any 2019. 
Tot i això, el sector espera 
seguir recuperant aquest perfil 
de cara a l'estiu.

Torna Llegendària, aquest any per sant Jordi

El passat dimarts al migdia es 
va presentar a les instal·lacions 
de l'Oficina Jove de l'Alt Urgell 
una nova edició de Llegendària, 
l'esdeveniment relacionat amb 
la festivitat de Sant Jordi que 
per segon any consecutiu se ce-
lebra a la Seu d'Urgell. A Llegen-
dària s'hi presentaran llibres, 
s'explicaran contes, espectacles 
i animació de carrer, concerts, 
tallers, entre d'altres actes vin-
culats amb la lectura i el drac de 
Sant Jordi.

Així ho va explicar l'alcalde urge-
llenc, Francesc Viaplana, en 
roda de premsa que ha volgut 
aclarir perquè aquest any coinci-
deix amb la diada de Sant Jordi: 
"Encara que la idea és celebrar 
Llegendària una setmana abans 
de Sant Jordi, enguany no ha 
pogut ser perquè estàvem en 

ple cap de setmana de Pasqua, 
per això ho celebrarem simultà-
niament amb el dia del llibre i les 
roses. Volem consolidar Llegen-
dària a la nostra ciutat perquè 
creiem en la seva aportació cul-
tural, sobretot adreçada a la in-
fància".

Per la seva part, el vicealcalde 
urgellenc, Jordi Fàbrega, va re-
marcar la importància de la cele-
bració de Llegendària: "Va ser 
una aposta ferma de l'equip de 
govern municipal que vam fer 
l'any passat, que va anar molt 
bé, sobretot per al públic familiar 
i que alhora dinamitza el centre 
històric. Enguany, encara que no 
ens agradi que coincideix amb 
Sant Jordi, viurem una diada del 
llibre i la rosa encara més 
màgica, a través de totes les lle-
gendes al voltant del drac de 

Sant Jordi. Volem que Llegen-
dària esdevingui una gran 
aposta cultural i lúdica de la Seu 
d'Urgell i que tingui lloc pels vol-
tants de la diada de Sant Jordi".

El tinent d'alcalde de Cultura, 
Carlos Guàrdia, va ressaltar la 
bona acollida de la primera 
edició de Llegendària, i ha felici-
tat a l'equip organitzador per 
aquesta segona edició, aprenent 
de l'edició passada. "Des de 
l'Àrea de Cultura entenem Lle-
gendària com un certamen de 
petit format que busca generar 
un espai de trobada, sobretot fa-
miliar, on la cultura és el centre, 
amb el foment de la lectura i 
altres activitats culturals que 
gira al voltant de la festivitat de 
Sant Jordi".
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El Consell Comarcal de l’Alt Urgell aprova la nova gestió del SAED

El ple del Consell Comarcal de 
l'Alt Urgell ha aprovat aquest 
dimecres, de manera definiti-
va, el canvi en la forma de ges-
tió del Servei d'Atenció Espe-
cialitzada a Domicili (SAED), 
mitjançant una societat de ca-
pital íntegrament públic, Su-
mar SL. La mesura ha tirat en-
davant amb el vot favorable 
de l'equip de govern (Junts i 
ERC), que suma 15 consellers, 
i el vot en contra dels 4 repre-

sentants de Compromís X Pi-
rineu.
En l'exposició de la proposta, 
la vicepresidenta comarcal 
Carme Lostao va dir que la de-
cisió es basa en "criteris de 
sostenibilitat financera i efi-
ciència" i que s'adequa els im-
ports a la taula salarial. 
Segons Lostao, entrar a la so-
cietat Sumar "assegura el con-
trol del servei" i permet "garan-
tir els nivells de qualitat que 
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MOBLES FARRÀS

la ciutadania de l'Alt Urgell 
necessita, en casos com 
aquests en què el mercat pri-
vat no ofereix el servei neces-
sari". També va assegurar que 
la societat que s'encarregarà 
del servei a gent gran a domi-
cili garanteix un "control inte-
gral, rendiment de comptes i 
experiència comprovada", i 
que la reglamentació ha estat 
ratificada pel Consorci d'Aten-
ció a les Persones. 

La Seu d’Urgell va celebrar la Processó de Divendres Sant després de dos anys

Aquesta Setmana Santa, la 
Seu d'Urgell va recuperar 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 van ser nova-
ment l'escenari el divendres 
15 d'abril de la tradicional Pro-
cessó del Sant Enterrament 
del Divendres Sant, una mani-
festació popular que s'ha con-
solidat com la més important 
de tot el Pirineu i com una de 
les més rellevants de tot Cata-
lunya.

La processó nocturna, que es 
va iniciar a dos quarts de nou 
vespre, va tenir 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 Calas-
sanç, el passeig Joan Brudieu, 
el carrer Lluís de Sabater, per 
continuar novament pel carrer 
Major, i finalitzant el seu re-
corregut a la plaça dels Oms.

Presidit per l'arquebisbe d'Ur-
gell, Joan-Enric Vives, l'acte 
religiós, a més de la participa-
ció de diversos col·lectius ciu-
tadans -entre ells una repre-
sentació d'autoritats civils en-
capçalada per l'alcalde de la 
Seu d'Urgell, Francesc Viapla-
na- que van seguir el pas del 
Crist de l'Agonia.



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)

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.

CONVOCATÒRIA DE PLACES
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L’Escola Albert Vives de la Seu d’Urgell celebra el 50è aniversari

L'Escola Mossèn Albert Vives de 
la Seu d'Urgell commemora els 50 
anys de la seva creació. Aquest 
aniversari rodó es va assolir el 
juliol de 2021, però llavors les res-
triccions per la COVID van impedir 
celebrar-ho. Per això, gairebé un 
any després, el centre educatiu ur-
gellenc ha preparat una visita 
guiada a les seves instal·lacions 
per recordar l'efemèride, que s'ha 
batejat com a "50+1".

L'activitat s'ha inclòs a la 38a 
Setmana Cultural. S'adreça tant a 
l'equip docent i a les famílies del 
centre com també a antics pro-

fessors i alumnes i a tothom qui 
estigui interessat en la història de 
l'escola i de la ciutat. Es va dur a 
terme aquest dijous, 21 d'abril, a 
les 8 del vespre, al pati del recinte. 
Les explicacions, en col·laboració 
amb el Consell Comarcal de l'Alt 
Urgell, van ser a càrrec de l’histo-
riador urgellenc Carles Gascón 

Chopo, exalumne de l'Escola Al-
bert Vives.

Ara fa ja prop de 51 anys, pels 
volts del dia de Sant Ermengol de 
1971, es va dur a terme una sono-
ra desfilada protagonitzada pels 
alumnes i el professorat de les 
Escoles Nacionals de la Seu d'Ur-
gell, que es traslladaren així des 
del seu antic i atapeït centre del 
Pati Palau fins a les flamants ins-
tal·lacions situades al peu del ba-
rri de Santa Magdalena. Una nova 
escola que l'any 1980 rebria l'ac-
tual denominació de Mossèn 
Albert Vives.

Compromís demana la posada en marxa del servei de cangur gratuït a l’Alt Urgell

Compromís X Pirineu ha demanat 
al Consell Comarcal de l'Alt Urgell 
"celeritat per posar en marxa el 
servei de cangurs gratuïts per a 
les famílies. Segons assegura el 
grup comarcal, des del gener pas-
sat l'ens disposa de la dotació 
econòmica per endegar el projec-
te i, a diferència d'altres pobla-
cions, encara no l'ha posat en 
marxa".
Al ple de dimecres passat, a 
l'apartat de precs, preguntes i 
interpel·lacions, des de Compro-
mís van exposar que el març de 
2021 el Consell de Ministres va 
aprovar el 'Pla Corresponsables', 
amb una dotació de 190 milions 
d'euros per a la conciliació de les 

famílies, que inclou ajuts per a un 
servei de cura puntual per a nenes 
i nens de 0 a 14 anys, que ha de 
ser promogut per les comunitats 
autònomes a través dels òrgans 
competents en matèria d'igualtat. 
En aquest pla s'emmarquen tres 
tipologies de projectes: bosses de 
cura professional per a famílies 
amb filles i fills menors de 14 
anys (als domicilis o espais 
públics habilitats); creació d'ocu-
pació de qualitat (especialment 
joves amb perfils professionals 
pertinents i dones majors de 45 
anys amb experiència professio-
nal) i acreditació de l'experiència 
de la cura no professional.
El desembre passat, el Depar-

tament d'Igualtat i Feminismes va 
anunciar que es transferirien 20 
milions d'euros a ajuntaments i 
consells comarcals per desenvo-
lupar aquest pla estatal, i es va 
publicar al DOGC la resolució de la 
transferència, tant als ajunta-
ments de més de 20.000 habi-
tants com als consells comar-
cals. Més endavant, al gener, la 
mateixa conselleria va anunciar 
que s'invertirà més de 200.000 
euros, de manera concreta, en 
serveis de cangur a l'Alt Pirineu. 
En aquest punt, el Consell 
Comarcal de l'Alt Urgell va acor-
dar d'acceptar la transferència 
per a aquest servei, per un import 
de 52.000 euros.



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

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
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Foto: elperiodic.ad

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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Sant Julià dissenya una Fira de Sant Jordi amb la presència d’autors andorrans

Després de dos anys de restric-
cions, el comú de Sant Julià de 
Lòria reprèn una Fira de Sant 
Jordi amb plena normalitat i 
amb la voluntat d'engrescar la 
ciutadania. És per això que la 
corporació ha dissenyat un pro-
grama ple d'activitats que 
s'allargaran més enllà del 23 
d'abril i que tindran la literatura 
com a eix central.

Com a novetat, la Fira es traslla-
da a la plaça de la Germandat, 
on hi haurà venda de roses, de 
llibres nous i també de segona 
mà. Gràcies a la llibreria la 
Trenca, a més, enguany s'ha 
programat una signatura de 
llibres d'autors andorrans com 
Iñaki Rubio, Albert Villaró, Ester 
Fenoll, Ludmilla Lacueva, Josep 
Enric Dallerés, o Greg Coonen, 
entre altres, que tindrà lloc 
aquest dissabte a partir de les 
11 hores.
Segons han explicat la cònsol 
menor laurediana i la cap del 
departament de Turisme, Mireia 
Codina i Canòlich Ribot, una 
altra de les activitats comple-
mentàries que es desenvolu-
parà per Sant Jordi serà la il·lus-

tració en directe de la mà de 
Crisisart i Marc Huguet, dos 
il·lustradors que estaran en un 
estand realitzant dibuixos sen-
zills, al moment i en directe. 
Tota la recaptació de les obres, 
que es vendran a un preu sim-
bòlic, s'adreçarà a Càritas de 
Sant Julià.

Al llarg del dia 23 també hi 
haurà el taller participatiu 
'Roses i paraules per a la pau' 
que, aprofitant la conjuntura 
actual, té com a objectiu sensi-
bilitzar sobre les guerres i com-
prendre el poder reparador 
de les paraules i la creació artís-
tica. A partir de les 17 hores 
se celebrarà un contacontes 
adreçat al públic familiar, també 
a la plaça de la Germandat.

De cara a la setmana vinent, 
Sant Julià de Lòria continuarà 
amb les activitats literàries. El 
25 d'abril, a partir de les 20 
hores, s'oferirà a l'auditori Ro-
cafort sota reserva prèvia una 
lectura de poemes i fragments 
de novel·les dels autors que prè-
viament hauran participat en la 
signatura de llibres el 23 d'abril. 
Així mateix, el dimecres dia 27 
s'ha programat una tertúlia gas-
tro-literària al voltant de l'obra 
'Morts, qui us ha mort?' d'Iñaki 
Rubio, en la qual també caldrà 
inscriure's prèviament.

A banda de totes les activitats, 
la cònsol menor ha recordat 
que també estan en marxa el 
Concurs de Microrelats i el 
Concurs de Punts de Llibre, 
organitzats tots dos per la 
Biblioteca Comunal Università-
ria de la parròquia i oberts per a 
participar-hi fins al proper 30 
d'abril a les 13 hores. L'entrega 
de premis d'ambdós certàmens 
se celebrarà el dimecres 25 de 
maig, a partir de les 18 hores, al 
vestíbul del Centre cultural i de 
congressos lauredià.

Un terratrèmol de magnitud 2,6 es deixa sentir a Andorra

Un terratrèmol de 2,6 graus de 
magnitud a l'escala de Richter 
es va deixar sentir lleument 
arreu d’Andorra la matinada del 

passat dijous, 14 d’abril. Segons 
la informació facilitada per l'Ins-
titut Geogràfic Nacional d'Es-
panya, el moviment de terres va 

tenir lloc a les 6.23 hores amb 
epicentre a Alins, al Pallars 
Sobirà i a una profunditat de 
dos quilòmetres.





Anna Gómez
Infermera CAP de la Seu d'Urgell

Salut 12

Les malalties bucodentals 
són producte de diversos fac-
tors de risc modificables, com 
la ingesta de sucre, el consum 
de tabac i d'alcohol, la higiene 
deficient i determinants so-
cials i comercials.

Visió de conjunt
La majoria dels trastorns de 
salut bucodental es poden 
prevenir en gran mesura i po-
den tractar-se en les seves 
etapes inicials. Els principals 
trastorns són: càries dental, 
periodontopaties, càncers bu-
cals, traumatismes bucoden-
tals, llavi leporí i noma (una 
greu malaltia gangrenosa que 
comença a la boca i que afec-
ta majoritàriament nens).

Càries dental
La càries dental es produeix 
quan la placa bacteriana que 
es forma a la superfície de les 
dents converteix els sucres 
lliures que contenen els ali-
ments i les begudes en àcids 
que destrueixen la dent amb el 
temps. La ingesta abundant i 

HIGIENE DENTAL
contínua de sucres lliures, l'ex-
posició insuficient al fluor i la 
deficient eliminació de la pla-
ca bacteriana amb el raspallat 
de les dents poden provocar 
càries, dolor i, a vegades, pèr
dua de dents i infecció.

Prevenció
La càrrega de morbiditat per 
malalties bucodentals i altres 
malalties no transmissibles es 
pot reduir mitjançant interven-
cions de salut pública dirigi-
des als factors de risc més co-
muns.
Entre aquestes intervencions 
cal citar:
1. el foment d'una dieta equili-
brada baixa en sucres lliures, 
que inclogui moltes fruites i 
hortalisses i en la qual la begu-
da principal sigui l'aigua;
2. la interrupció del consum 
de tabac en totes les seves 
formes, en particular la mas-
cada de nou de gres;
3. la reducció del consum d'al-
cohol; i
4. el foment de l'ús d'estris 
protectors durant la pràctica 

d'esports i els desplaçaments 
en bicicletes i motocicletes 
(per reduir el risc de patir trau-
matismes facials).

L'exposició suficient al fluor és 
fonamental per prevenir la 
càries.





Activitat 'Compartim notícies a la Biblioteca 
Sant Agustí'
En el marc de la Diada de Sant Jordi 2022.
Divendres, 22 d’abril.
A partir de les 10.30 h a la Biblioteca Sant Agustí.

Hi participaran alumnes de l'Escola La Valira, l'Es-
cola Mossèn Albert Vives, l'Escola Pau Claris i el 
Col·legi La Salle.

Organització i col·laboradors: Servei Educatiu Alt 
Urgell-Cerdanya, Biblioteca Sant Agustí, Consell 
Comarcal de l'Alt Urgell, Ajuntament de la Seu 
d'Urgell, Catalunya Ràdio i RàdioSeu.

Dia Internacional de la Dansa
Dies 23 i 30 d’abril, la Seu d'Urgell.

Programa:

Dissabte 23 d’abril:
D'11 a 14 i de 16 a 19 h: Taller mural decoratiu, di-
rigit per l'artista muralista urgellenc Oriol Garreta. 
Lloc: Plaça de les Monges.

Dissabte 30 d’abril:

10 -10.45 h: 'Bon dia petits/es ballarins/es' (De 3 
a 6 anys). Taller de dansa en família impartit per 
Eva Franquesa. A l'Espai de Dansa La Seu.

10 -10.45 h: Improvització dansa contemporània 
(A partir 8 anys i adults). Impartit per Noah. A la 
plaça de les Monges.

11-11.15 h: Flashmob i photocall. Repetició a les 
13-13.15 h. A la plaça de les Monges.

11.30-12.15 h: Masterclass urban dance (A partir 
de 6 anys i adults). Impartit per Carlota. A la plaça 
de les Monges.

14 Agenda

DEL 22 al 25 D’ABRILDilluns 

4,50 €

11.30-13 h: Tallers de disfresses i maquillatge, al 
vestíbul de les Monges.

12.15-13 h: Taller de salsa i bachata (A partir de 8 
anys i adults), a càrrec de SalSeu. A la plaça de les 
Monges.

13.15-14 h: Jam session vermut (Adults) a càrrec 
de We Swing Pirineu. A la plaça de les Monges.

18 h: Espectacle de dansa vertical a càrrec de 
Pere Vilarrubla. A l'edifici del Consell Comarcal.

Més informació a escoladansa@aj-laseu.cat o bé 
als telèfons 973 354838 i 973 353671.

Concert de música i cançons tradicionals, a 
càrrec d’Artur Blasco i Arnau Obiols
Dissabte 23 d’abril, a les 19 hores. Lloc: Sala Sant 
Domènec, la Seu d'Urgell.
La proposta s'emmarca en les Festes de Sant Se-
bastià.

Nota: Acte obert a tothom i gratuït.
Organitza: Germandat de Sant Sebastià.
Més informació a 
https://www.facebook.com/germandatsantsebastia/

Exposició: 'Atzucac(s)', d’Arnau Pérez Oro-
bitg i Xavi Casal
De l’1 al 30 d'abril. 
Lloc: Sala La Cuina, la Seu d'Urgell.
Nota: Entrada gratuïta.
Més informació a www.laseu.cat

DV 22-20.15 h
Ds 23-20 h
Dg 24-17 h
Dl 25-20 h

Ds 23-20.15 h
Dg 24-19.15 h
Dl 25-20.15 h

Ds 23-18 h
Dg 24-17.15 h

DV 22-20 h
Ds 23-17.30 h
Dg 24-19 h



Av. Guillem Graell 54 - La Seu d’Urgell

1 classe a 
la setmana: 35 €
2 classes a 
la setmana: 50 €
Flexibilitat horària973 35 16 82

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

FARMÀCIA DE GUÀRDIA - LA SEU D’URGELL

Farmàcia Purgimon
C. St. Joan Bta. La Salle, 52

973 351 307

Del 22 al 28 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

Moltes felicitats 
Adriana!!

 Que passis un 
dia espectacular

Felicitats!




