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Destaquem

La Síndica de Greuges de la Seu d’Urgell fa arribar a totes les llars urgellenques
un díptic informatiu sobre les actuacions realitzades durant el 2021
La Síndica Municipal de Greuges
de la Seu d'Urgell, Anna Martí, ha
fet arribar a totes les cases urgellenques un díptic informatiu que
recull les actuacions portades a
terme per aquesta sindicatura
durant l'any 2011. Aquestes
actuacions s'inclouen en la
memòria de 2021 que la Síndica
ja va presentar davant del ple municipal el passat 14 de març, tal
com preveu l'ordenança de la
defensora del ciutadà de la Seu
d'Urgell.
Precisament aquest díptic que
han rebut els veïns i veïnes de la

Seu d'Urgell fa un breu resum de
l'informe sobre les actuacions
realitzades per part d'Anna Martí
com a síndica de Greuges de la
capital alturgellenca en el darrer
any. En aquest fulletó s'explica de
forma gràfica i entenedora el
nombre d'actuacions i del tipus
que són.
Com reclamar
En aquest díptic també hi ha la
presentació de la figura de la síndica i quina és la seva tasca i com
actua. A més, hi consta l'horari

d'atenció al públic (de dilluns a
divendres de 8 a les 14 hores), el
telèfon d'atenció (973 35 00 10,
extensió 8055) i el correu electrònic sindicamunicipalgreuges@
aj-laseu.cat
També s'informa quins són els
dies de visita presencial (dimarts i
divendres, de 10 a 12 hores, i en
hores concertades). L'oficina de
la Síndica es troba ubicada a l'edifici de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell. Al díptic també hi consta un
codi QR que enllaça amb la
pàgina web d'aquesta

La Mobile Week la Seu d’Urgell se celebrarà del 10 al 14 de maig amb tallers,
diàlegs/conferències, family day i networking i empresa
Aquesta setmana es va presentar
la programació de la Mobile Week
la Seu d'Urgell que tindrà lloc del
10 al 14 de maig a la capital alturgellenca, iniciativa que s'emmarca
en la Mobile Week Catalunya 2022
on hi tindran lloc 14 tallers, 14
diàlegs/conferències, un family
day i un networking per a empreses i autònoms.
La presentació, que es va realitzar
de manera híbrida, va anar a
càrrec de l'alcalde de la Seu d'Urgell, Francesc Viaplana, i del vicealcalde urgellenc, Jordi Fàbrega,
ambdós de manera presencial
des del Centre Empresarial i Tecnològic de l'Alt Pirineu (CETAP) de
la Seu d'Urgell, i de la directora general de Societat Digital de la Generalitat de Catalunya, Joana Barbany, i de la representant de la
Mobile World Capital Barcelona,
Cristina Colom, que van prendre
part, totes dues, de manera telemàtica.
Francesc Viaplana, alcalde de la
Seu, va manifestar que la Mobile
Week la Seu d'Urgell, en el marc
del debat sobre la transformació
digital d'arreu del país, "vol apropar a tota la ciutadania les noves
tecnologies i alhora explicar tot el
que ja s'està fent a la nostra ciutat,
des dels centres educatius, els
centres de salut, empreses i autò-

noms, entre d'altres entitats i institucions de la Seu d'Urgell, per
conèixer com la tecnologia ens
ajuda al nostre dia a dia en l'àmbit
de la salut, l'ensenyament i la vida
quotidiana". Viaplana va remarcar
la importància de la trentena d'entitats i empreses que hi participaran: "sense tots ells no seria possible organitzar aquesta Mobile
Week".
Per la seva part, el vicealcalde urgellenc, Jordi Fàbrega, va assenyalar l'augment del nombre d'activitats de la Mobile Week la Seu
d'aquest any respecte la de l'any
passat. "Si en l'edició de 2021 s'hi
van portar a terme 17 activitats,
enguany hi ha programades 30
propostes, totes elles gratuïtes i
obertes a la ciutadania". Fàbrega
va voler destacar els mini tallers
de 15 minuts de durada sobre
com fer servir els contenidors intel·ligents amb el telèfon mòbil, "un
projecte de ciutat intel·ligent en el
qual hi apostem". Aquesta activitat, que anirà a càrrec de la Mancomunitat d'Escombraries de l'Urgellet, tindrà lloc de manera permanent durant tots els dies que se
celebri la Mobile Week, a la plaça
de Les Monges.

La #mWeeklaSeu22
Tallers: Per una tecnologia que
construeixi ponts i destrueixi barreres.
Seran activitats teòriques pràctiques on els assistents podran formar-se sobre un determinat tema
relacionat amb la tecnologia de
manera intensiva i interactiva.
Diàlegs i conferències:
Conferències, diàlegs, presentacions i entrevistes entre experts
davant la ciutadania.
2n Networking + empresa
Per divendres 13 de maig la
Mobile Week la Seu ha organitzat
el 2n Networking + empresa i autònoms. En aquesta edició s'han
programat dos diàlegs entorn la
ciberseguretat a l'empresa i dos
diàlegs per conèixer els ajuts del
Kit Digital i casos d'ús que es
porten a terme i que poden millorar la productivitat d'una empresa
a través del 5G.
Family Day
El dissabte 14 de maig tindrà lloc
el Family Day, una jornada adreçada a famílies per tal que participin
en activitats al voltant de la tecnologia de manera pedagògica i
alhora entretinguda.

Notícies

4

Oberta la presentació de treballs al Premi Joles Sennell de Contes Infantils
La Biblioteca Sant Agustí,
RàdioSeu i l'Ajuntament de la
Seu d'Urgell ja han obert el termini de presentació de treballs
al Premi Joles Sennell de Contes Infantils. Aquest és el sisè
any que es concedeix aquests
guardons i la 13a edició des que
es va crear el Concurs Contes
que Compten. Els originals es
poden enviar telemàticament
fins al dia 22 de maig.
El concurs premia un any més
contes adreçats al públic infantil i escrits per autors de totes
les edats. Hi ha guardons en un
total de cinc categories, dividides en franges d'edat: A (10-11
anys), B (12-13 anys), C (14-15
anys), D (16-17 anys) i E (majors
de 18 anys). En cadascuna hi ha
dos premis, a banda dels accèssits que decideixi el jurat.
Els contes han de ser inèdits i
escrits i en català, i la temàtica
és lliure. No poden haver estat
premiats prèviament en altres
concursos i només es pot pre-

tar amb la Biblioteca Sant Agustí biblioseu@aj-laseu.cat o bé
amb RàdioSeu
radioseu@radioseu.cat

sentar una narració per participant. L'extensió màxima és de
fins a 5 pàgines de format
DIN-A4, en lletra Arial a mida 12,
interlineat doble i marges de
3 cm.
L'enllaç per enviar els treballs
és: https://goo.gl/KVyB6P. Cal
adjuntar-hi el conte en format
PDF, amb la portada (on hi ha
de constar títol, pseudònim i
categoria), juntament amb un
fitxer amb el DNI o passaport
digitalitzat de l'autor. Per qualsevol dubte sobre la presentació dels contes, es pot contac-

El jurat està encapçalat per l'escriptor Pep Albanell, que dóna
nom al premi mitjançant el seu
pseudònim i que, alhora, és l'autor de capçalera de la biblioteca
de la Seu d'Urgell. Enguany també en formen part Isidre
Domenjó (tècnic de cultura del
Consell Comarcal de l'Alt Urgell i
escriptor), Lourdes Esteve (directora de la Biblioteca Sant
Agustí), Genisa G. Carricondo
(narradora i actriu), Andrea
Moreno (editora d'Ed. Mekari),
Marta Pujantell (directora de
RàdioSeu) i Isabel Rodríguez
(docent del Servei Educatiu Alt
Urgell-Cerdanya). El lliurament
de premis es durà a terme el 18
de juny a la Biblioteca Sant
Agustí, que ha reobert recentment després d'una reforma
integral.

Peramola va acollir l'acte central de l’Any Literari Josep Espunyes al Pirineu
L'acte central de l'Any Literari
Josep Espunyes al Pirineu va
tenir lloc el passat diumenge, 24
d'abril, a les 12 del migdia, a la
plaça Josep Roca de Peramola,
la vila natal del poeta i lingüista
homenatjat. Hi van intervenir el
president de l'Associació Llibre
del Pirineu, Isidre Domenjó; del
poeta, editor i pedagog Ramon
Besora —fill també de Peramola—; del director dels Serveis
Territorials a Lleida del Departament de Cultura de la Generalitat, Albert Turull, i del mateix
Espunyes.
Durant l'acte es va fer la presentació d'una publicació commemorativa de l'Any Espunyes,
amb articles de Jesús Bach,
Ramon Besora, Isidre Domenjó,
Marcel Fité, Joan Obiols, Lluís

Obiols i Feliu Sirvent. De l'opuscle, editat per l'Associació Llibre
del Pirineu en col·laboració amb
l'IDAPA, se n'ha fet un tiratge de
500 exemplars, que es distribuiran gratuïtament a través de
llibreries i biblioteques del territori.
L'acte va cloure amb una lectura de poemes de Josep Espunyes per part de veïns i veïnes de
Peramola i amb les actuacions
dels cantautors Josep Tero i
Quim Sabaté, que interpretaren
poemes d'Espunyes musicats
per ells mateixos, entre els
quals diversos sonets del llibre
Notes Mínimes d'un paisatge.
L'acte va comptar amb la col·laboració del Consell Comarcal
de l'Alt Urgell, l'Institut d'Estudis
Ilerdencs i la Diputació de Lleida

L'Any Literari Josep Espunyes al
Pirineu s'anirà desenvolupant,
amb diversos actes, al llarg
d'aquest 2022, tot coincidint
amb el 80è aniversari de l'autor
peramolí. L'objectiu de la iniciativa és ajudar a posar en valor i a
difondre l'obra d'Espunyes, que
abasta prop d'una trentena de
títols, entre poesia, narrativa i
recerca històrica i etnogràfica.

MENÚ MIGDIA

DIVENDRES I
DISSABTES
SOPARS

ENTRE SETMANA
PREU: 12 €
(iva inclòs)

ESMORZAR DE FORQUILLA, ENTREPANS,
MENÚ DIARI, TAPES, CARTA I BRASA
Av. Guillem Graell, 36 | La Seu d’Urgell | Tel. 621298825

• Detergents varis
• Suavitzant
• Llevataques
• Neteja vitroceràmica
• Neteja vidres
• Blanquejant oxigen actiu
• Lleixiu
• Frega terres
• Frega plats
• Neteja bany
• Neteja llar
• Abrillantador
• Sabó rentavaixelles

OBRIM

DETERGENTS I PRODUCTES DE NETEJA
ECOSOSTENIBLES A GRANEL

621 266 121
Regència d’Urgell, 18 baixos
La Seu d’Urgell

DILLUNS
2 DE MAIG
Horari:
- De 9.30 a 13.30 h
de dilluns a dissabte
- De 16 a 19 h dilluns i dijous
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L’Espai Municipal de Dansa de la Seu d’Urgell celebrarà el dissabte 30 d’abril
el Dia Internacional de la Dansa
L'Espai Municipal de Dansa de
la Seu d'Urgell ho té tot a punt
per celebrar el Dia Internacional
de la Dansa (DID)* que se celebrarà durant tot el dissabte 30
d'abril amb prop d'una desena
d'activitats totes gratuïtes i relacionades amb diferents modalitats: dansa contemporània,
urban dance, salsa/bachata,
swing, entre altres propostes.
Prèviament, aquest dissabte 23
d'abril, l'Espai Municipal Dansa
ha organitzat un taller mural
decoratiu per commemorar
l'efemèride del DID, que anirà a
càrrec del grafiter urgellenc
Oriol Garreta.
Aquest taller es va realitzar d'onze del matí a dues del migdia i
de quatre a set de la tarda, a la
plaça de Les Monges.
DID a la Seu d’Urgell
El gruix de la programació per
commemorar el Dia Internacional de la Dansa, que serà el dissabte 30 d'abril, s'iniciarà a les

deu del matí amb el taller de
dansa en família Bon dia petits
ballarins/es!, adreçat a nens i
nenes de 3 a 6 anys, impartit per
Eva Franquesa, directora i professora de l'Espai Municipal de
Dansa de la Seu d'Urgell. Es portarà a terme a les instal·lacions
d'aquest mateix espai.
A la plaça de Les Monges, a les
deu del matí es realitzarà una
improvisació de dansa contemporània impartida per Noah,
adreçat a partir de 8 anys i
adults. A les onze del matí es
farà una flashmob, que es repetirà a la una del migdia, També
hi haurà un photocall. A dos
quarts de dotze del migdia
tindrà lloc una masterclass d'urban dance on s'hi podrà participar a patir dels 6 anys i també
adults, que anirà a càrrec de
Carlota.
El vestíbul del centre cultural
Les Monges acollirà tallers de
disfresses i maquillatge, entre
dos quarts de dotze i l'una del
migdia.

A un quart d'una del migdia, a la
plaça de Les Monges, s'impartirà un taller de salsa/bachata, a
càrrec de SalSeu, on hi podran
prendre part nens i nenes a partir de 8 anys i persones adultes.
A un quart de dues del migdia
serà el torn d'una jam vermut
swing session, adreçat a adults,
a càrrec de WeSwing Pirineu, a
la plaça de Les Monges.

Tres alumnes del Conservatori de Música dels Pirineus de la Seu d’Urgell
oferiran els seus recitals de final de grau professional
L'alumnat que aquest curs finalitza els seus estudis al Conservatori de Música dels Pirineus
oferiran els recitals de final de
grau professional. En aquests
concerts l'alumnat interpreta repertori treballat mostrant anys
de dedicació vers la música i el
seu instrument.
Concretament aquest proper
dissabte 30 d'abril, a les 17:30
hores, seran els concerts de les
especialitats de violí, acordió
diatònic, piano i violoncel, on hi
participaran tres alumnes de la
Seu de la Seu d'Urgell: Abril
Sánchez i Hermes García (tots

dos, violí) i Meritxell Fortuny
(acordió diatònic).
Enguany aquests concerts es
realitzen en un nou espai respecte als cursos anteriors, al
Monestir de Sant Llorenç a
Guardiola de Berguedà. Es vol
agrair a Cívitas Cultura la cessió
de l'espai.
L'entrada és gratuïta i oberta al
públic.
Val a dir que els primers concerts han tingut lloc aquest passat diumenge dia 24 en els que
es van realitzar els de les especialitats de trompeta, clarinet,
percussió i contrabaix.
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Futbol a la Seu

A baix esquerra: Peral, 4rt Nevado, 5è Masi. A dalt: Bedi, 6è Solde.
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Bona jornada per als equips de l’Urban Sport La Seu
L’únic equip que va perdre va ser el Mascuí Portal Música, tot i sumar un punt (1-2)
El partit del Masculí Comptables Associats es va ajornar
Els equips de pàdel de l’Urban
Sport La Seu van sumar una
gran quantitat de punts en la jornada del cap de setmana passat. L’únic equip del club urgellenc que va perdre va ser el
Masculí C Portal Música, tot i
que va aconseguir sumar un
punt contra l’Olin Pàdel (1-2) i en
suma un total de 5, ocupant l’última plaça del Grup A de la
Tercera Categoria. A la mateixa
categoria, però al Grup B, el
Masculí B Les Mesures va guanyar a les pistes del Bellpuig C
(1-2) i és cinquè a la classificació, a 4 punts del líder, el Pàdel
Tàrrega B. Per la seva part, el
Mascuí
A
Comptables
Associats va suspendre el seu
partit, per tant, segueix 9è al
Grup A de la Primera Categoria
amb 9 punts, tot i que compta
amb dos partits menys que la
resta de rivals. Pel que fa als

equips femenins de l’Urban
Sport, el Femení A Fustes Grau
va vèncer a casa contra el
Sícoris B (2-1) i segueix a la part
alta de la classificació del Grup
A de la Primera Categoria, amb
14 punts, a 5 punts del líder,
l’Ekke-Viding A. Al Grup A de
Tercera, el Femení B Aguilera It
Services també va guanyar a
casa, en el seu cas per 3-0, contra el CT Balaguer C. Les urgellenques segueixen al capdavant de la categoria, encara que
ara són segones a 1 punt del
líder, el Club Tennis Lleida C,
que té 19 punts, tot i que cal tenir en compte que les jugadores
de La Seu tenen un partit menys, que si el guanyen tornarien al
liderat. Per últim, el Femení C J
Beverly Hills va guanyar a les
pistes de La Serreta (1-2) i sumen 5 punts, ocupant la 8a posició del Grup B de Tercera.

Les estacions d’esquí nòrdic del Pirineu català han venut més de
67.000 forfets, un augment del 2% respecte al 2020
Les set estacions d'esquí nòrdic
del Pirineu català han venut
aquesta temporada 2021-2022
un total de 67.120 forfets, un 2%
més que la campanya 20192020, quan van tancar el 14 de
març per l'estat d'alarma per
la COVID-19. Enguany alguns
complexos han tancat al voltant
de la mateixa data, però d'altres
han pogut allargar l'obertura
fins a començament d'abril.
Paral·lelament, Tot Nòrdic ha
despatxat 1.547 forfets de temporada, a prop del rècord de
1.630 a què es va arribar al
2020 i per damunt dels 1.409 a
què es va arribar l'any 2019.
Per perfil d'usuaris diaris, el 28%

corresponen a forfets de dia per
practicar esquí de fons, un altre
28% per a raquetes, el 26% són
posseïdors del forfet de temporada i el 18% restant han estat
escolars.
En el balanç final d'enguany,
la Mancomunitat de Municipis
(Tot Nòrdic) ha valorat especialment el fet que la temporada "va
començar molt aviat", gràcies a
les abundants nevades de començament de novembre, que
van fer "que l'ocupació pel pont
de la Puríssima i per Nadal fos
molt bona". Malauradament, hi
afegeixen, "la manca de precipitacions al gener i al febrer" els

va "perjudicar", sobretot a les
estacions amb cota més baixa
com ara Sant Joan de l'Erm i
Virós-Vallferrera. Amb tot plegat, Tot Nòrdic fa un balanç positiu de la temporada, en què no
s'ha pogut batre el rècord de
l'any 2018 (76.514 usuaris),
però s'ha superat les dades del
2020, que també va ser un bon
any fins a la irrupció de la pandèmia. També s'ha millorat les
dades de la campanya 20182019 (62.362). L'any passat, a
causa de les prohibicions de
mobilitat, la xifra es va quedar
excepcionalment en només
15.720 usuaris.

EDIFICI
MONTERREY
Tria el teu pis
i personalitza’l

973 35 45 77

laseu@finquesplanes.com
C. Sant Ot, 2 - La Seu d’Urgel
www.finquesplanes.coml

LLOGA’M
973 355 757
608 517 080
Pol. Industrial, parcel·la B-16
Apartat de correus 219
25711 Montferrer - Lleida
deltariba@telefonica.net
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¿Quines malalties són més comunes els mesos de calor?
Per regla general, les malalties
vinculades al consum d'aliments en mal estat a causa del
ràpid creixement de bacteris i
les relacionades a la humitat
són les més comunes. És a dir,
les patologies gastrointestinals
i les dermatològiques són les
que tenen una major incidència
a l'estiu, tot i que cal deixar clar
que es poden patir en qualsevol
moment de l'any.
1 Cremades
2

solars

Salmonel·losi és una in-

toxicació alimentària més comuna a l'estiu, ja que el patogen
causant, Salmonel·la, és un bacteri que creix millor a altes temperatures.
3 Gastroenteritis

La gastroenteritis és la malaltia
de transmissió alimentària més
freqüent i la seva incidència és
especialment alta els mesos
d'estiu.
4 Otitis

L'otitis és molt freqüent a l'estiu,
ja que després de banyar-nos a
la piscina o la platja, pot quedar
aigua a l'oïda, cosa que aprofi-

ten diferents bacteris per
créixer, en cas que l'aigua esti
gués contaminada per elles.

l'estiu, especialment en persones grans, ja que pot causar
desmais i fins i tot la mort si el
famós "cop de calor" és molt
forta. Per això, és molt important beure uns 2 litres d'aigua
diaris a l'estiu, en especial les
persones grans, ja que els problemes de deshidratació durant
els mesos calorosos estan entre una de les principals causes
de mortalitat.

Prevenció

La cistitis és la malaltia urològica més comuna i la seva incidència és més gran en els mesos d'estiu, especialment en dones, ja que estar molt temps a
l'aigua i/o amb el banyador mullat augmenta les probabilitats
de patir una infecció de la bufeta per part de bacteris.

Cuidar més que mai la higiene
dels aliments i guardar-los a la
nevera ràpidament, rentar-se
amb molta freqüència les mans,
no passar massa temps a l'aigua, vigilar els canvis bruscos
de temperatura, mantenir-se
sempre hidratat, usar protecció
solar, utilitzar calçat en piscines
públiques...

6 Peus

Font: Pol Bertran, microbiòleg,
revista mèdic

5 Cistitis

d'atleta

Els peus d'atleta i altres malalties dermatològiques causades
per fongs són especialment freqüents a l'estiu.
7 Deshidratació

La deshidratació és una de les
principals complicacions de

Anna Gómez

Infermera CAP de la Seu d'Urgell

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 29 D’ABRIL AL 2 DE MAIG
Di llu ns

4 ,5 0 €

Dv 29 - 20.00 h
Ds 30 - 20.00 h
Dg 1 - 19.00 h
Dl 2 - 20.00 h
Dv 29 - 20.15
Ds 30 - 18.00
20.15
Dg 1 - 17.00
19.15
Dl 2 - 20.15

h
h
h
h
h
h

Ds 30 - 18.00 h
Dg 1 - 17.15 h
Av. del Salòria 55 - La Seu d’Urgell
973 35 01 66
www.cinemesguiu.com

FARMÀCIA DE GUÀRDIA - LA SEU D’URGELL

Del 29 d’abril al 5 de maig

Farmàcia Guilanyà
Av. Guillem Graell, 16
973 355 891

PROPIETARI
JORDI SÁNCHEZ RODRÍGUEZ
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

01.

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

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

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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