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Destaquem

La Casa nova dels Banys de Sant Vicenç, declarada bé cultural
d’interès local
L’edifici és l’únic element d’arquitectura balneària a l’Alt Urgell
La Casa nova dels Banys de
Sant Vicenç, ubicada al municipi de Pont de Bar, forma part
d'un conjunt dedicat a l'hoteleria des d'almenys el segle XIX.
Les aigües termals que brollen
a les immediacions de l'indret,
reconegudes per les seves
propietats des de l'alta edat
mitjana, van impulsar la construcció d'aquest nucli hoteler
situat a la carretera de la Seu
d'Urgell a Puigcerdà.
La
rellevància
històrica
d'aquest conjunt, expressió
única de l'arquitectura balneària a la comarca de l'Alt
Urgell, així com els valors
estètics i culturals vinculats a
alguns dels seus elements,
han justificat la declaració de
la Casa nova dels Banys com
a bé cultural d'interès local en
el darrer ple del Consell Comarcal de l'Alt Urgell, el passat
13 d'abril.
La Casa nova dels Banys de
Sant Vicenç és un gran edifici
construït cap a 1887, quan ja
hi funcionava un establiment
que aprofitava les aigües termals per oferir uns serveis
que fins aleshores calia anar a
buscar a Andorra o a Vilanova

de les Escaldes, al sector francès de la frontera que divideix
la Cerdanya. Aprofitant la notorietat que estaven assumint
els Banys de Sant Vicenç, es
va construir un edifici modern,
molt en la línia de l'arquitectura balneària de finals del segle
XIX, caracteritzada per l'eclecticisme arquitectònic característic de l'Europa de la Bèlle
Époque. Fins a la Guerra Civil,
la casa nova dels Banys va
atreure una selecta clientela
provinent dels sectors més
benestants de la burgesia barcelonina, d'acord amb una activitat que es va veure bruscament interrompuda amb el

Campanya de Mans Unides contra la fam
Aquest diumenge, 8 de maig,
al passeig Joan Brudieu de la
Seu d'Urgell tindrà lloc la tradicional venda de flors i plantes
de Mans Unides, amb la col·laboració de l'Ajuntament urgellenc. La venda s'iniciarà a

partir de les deu del matí i fins
a les dues del migdia.
Els diners que s'obtinguin en la
venda de floral i de plantes es
destinaran a la campanya
contra la fam que té endegada
Mans Unides.

conflicte. Acabada la guerra,
quan els propietaris van tornar
per fer-se càrrec novament de
l'establiment, se'l van trobar
ocupat per presoners de
guerra que treballaven en la
reconstrucció dels ponts
volats durant la retirada republicana, i més endavant foren
acollits els soldats que construïen els búnquers de la
Línia-P. Per aquest motiu, l'activitat hotelera es va haver de
reprendre a la casa preexistent, l'anomenada Casa vella
dels Banys, quedant la Casa
nova relegada de la seva
antiga.

Notícies
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La Guia d’Estiu 2022 ofereix 45 activitats de lleure, esportives, a la natura
i d’aigua per a infants i joves de la Seu d’Urgell i comarca
La Guia d'Estiu 2022 ofereix 45
activitats de lleure, esportives, a
la natura i d'aigua per a infants i
joves de la Seu d'Urgell i comarca
Els nens i joves de la Seu d'Urgell i comarca podran trobar a
la Guia d'Estiu 2022 un total de
45 activitats: 18 de lleure i 27
d'esportives, de natura i d'aigua.
Les propostes estan adreçades
a infants de 3 a 12 anys, que
podran triar entre un total de 33
activitats, així com també per a

joves a partir dels 12 anys, que
hi trobaran un total de 19.
El regidor de Joventut i la regidora d'Infància de l'Ajuntament
de la Seu d'Urgell, Joan Llobera i
Núria Tomàs, respectivament,
expliquen que "s'ha treballat
molt per a poder oferir un ampli
ventall de propostes per aquest
estiu. Després de dos anys de
restriccions per la Covid, és
important anar recuperant el
màxim de socialització i activitats en grup. Per això, aquest
estiu joves i infants de la Seu i

comarca podran gaudir de fins
a 45 activitats diferents d'oci,
lleure, natura, esport, entre d'altres".
En aquesta guia les famílies
alturgellenques hi podran trobar
i informar-se de totes les activitats organitzades tant pels ajuntaments de la comarca com per
les diferents associacions,
clubs i empreses del territori.
Enguany la difusió d'aquesta
Guia d'Estiu serà també telemàtica al web municipal:
www.laseu.cat

'Florinda, la vaca pallassa', divertida cantata interpretada per l’Escola Municipal
Aquest proper diumenge 8 de
maig, a les sis de la tarda, l'Escola Municipal de Música de la
Seu d'Urgell oferirà a la sala
Sant Domènec la cantata "Florinda, la vaca pallassa".
En aquesta cantata hi prendran part els diferents grups
de cant coral de l'escola de
música, amb la participació de
70 cantaires, dirigits per Rafel
Llobet i acompanyats al piano
per Amàlia Sanz.
També es comptarà la col·la-

boració de l'Escola de Teatre
que aportarà un narrador, així
com diferents personatges.
Aquesta cantata narra la història d'una vaca que vol ser
pallassa i treballar en un circ,
però el seu propietari no ho
vol, ja que ell diu que la seva
tasca és la de donar llet i no
ser pallassa.
La vaca té molta voluntat en
aconseguir el seu objectiu,
però té l'impediment del seu
amo.

Notícies
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Torna la fira del vehicle d’ocasió de Sant Julià en una nova ubicació i amb un
mercat 'outlet
Sant Julià de Lòria celebrarà un
cap de setmana de fires amb la
del vehicle d'ocasió i de l'autocaravana i un mercat 'outlet'
aquest 7 i 8 de maig. L'objectiu
d'aquestes fires és reactivar la
parròquia, un dels compromisos electorals dels membres de
la majoria del comú. El cònsol
major, Josep Majoral, ha explicat que volen que sigui un cap
de setmana amb moviment de
persones per la parròquia, coincidint amb els primers dies de la
Ruta de la tapa. La principal
novetat d'aquesta quarta edició
de la fira del vehicle és la ubicació, ja que es trasllada a la zona
de la borda de l'Huguet, al
terreny que hi ha a la sortida del
nou vial.
El motiu del canvi és la grandària del terreny, que és de
7.000 metres quadrats i permet
donar "més joc al motor", va
informar la tècnica de producte
turístic, Anna Majoral, durant la

presentació. En la fira hi participaran al voltant d'una vintena de
concessionaris amb uns dotze
vehicles cada un, i a banda, també hi haurà una àrea social on
els tallers podran fer revisions i
tarifes planes, un circuit de motos elèctriques, una zona de
'food-trucks' i ràdio amb música
per "fer que la festa del motor
tingui un ambient més festiu",
va comentar. El comú va arribar
a un acord de lloguer per 15 dies
dels terrenys per 1.800 euros,
ha exposat el cònsol major.
La tècnica també va recordar
que des de l'any passat també
hi ha autocaravanes a la fira.
Des del comú, volen ajudar a
dinamitzar el sector de l'automòbil, que s'ha vist molt afectat per la pandèmia, i consideren que la fira és un punt de trobada important, i han recordat
que l'any passat es van vendre
més de 30 vehicles. Pel que fa a
les autocaravanes, Majoral va

destacar que la corporació està
potenciant aquest sector, i de
fet, a Sant Julià hi ha una de les
botigues punteres d'Andorra.
D'altra banda, durant el cap de
setmana també se celebrarà
una fira 'outlet' al centre de la
parròquia, la qual estarà dividia
en dos espais. Per una banda, a
la plaça de la Germandat hi
haurà una vintena de parades
de productes artesans i de quilòmetre 0, i al vestíbul del Centre
cultural i de congressos, unes
10 botigues de Sant Julià i d'Andorra tindran estands amb roba,
ha indicat la tècnica de sostenibilitat, Laura Rossell, qui va afegir que aquesta fira es vincula
amb un dels Objectius de
Desenvolupament Sostenible
del Label Biosphere que va
rebre la parròquia. L'horari de
les dues fires serà el dissabte
de les 10 a les 20 hores i el diumenge de les 10.00 a les 19.00
hores.

Arrenca l’esperat cicle Parlem ‘amb quatre conferències, una activitat per als
més xics i una visita guiada de Música de la Seu d’Urgell
L'Espai Ermengol-Museu de la
Ciutat de la Seu d'Urgell, juntament amb l'Institut d'Estudis Comarcals de l'Alt Urgell
(IECAU), proposen pels dimecres del mes de maig i el primer
del mes de juny l'onzena edició
del cicle 'Parlem d'Història' que
en aquesta edició es compon de
quatre conferències, una activitat infantil i una visita guiada.
El regidor de Patrimoni Cultural i
Museus de l'Ajuntament de la
Seu d'Urgell, Carlos Guàrdia,
manifesta que "una de les activitats culturals, de referència, a la
Seu al mes de maig, és el cicle

'Parlem d'Història' promogut
per l'IECAU i l'Espai Ermengol.
Un esdeveniment que ha aconseguit apropar la recerca històrica a la ciutadania d'una
forma rigorosa i amena, a
través d'un seguit de conferències, de molta qualitat, i realitzades per investigadors i investigadores de diverses disciplines,
així com un seguit de visites
guiades adreçades al públic
infantil i adult".
Guardia remarca que "l'interès i
la bona acollida per aquesta
temàtica entre les veïnes i els
veïns de la ciutat es manifesta

cada any en l'excel·lent assistència i participació del públic
en aquest esdeveniment, de
manera que podem dir, que hi
ha un públic fidel que cada any,
espera aquesta cita". "Des de
l'àrea de Patrimoni Cultural
estem molt contents de participar, novament, en aquesta
iniciativa i, alhora, recuperar l'Espai Ermengol com a equipament per dur-lo a terme, ja que
fins ara no l'havíem pogut utilitzar per qüestions d'aforaments
i restriccions derivades de la
COVID-19", rebla el tinent d'alcalde de Cultura i regidor de Patrimoni Cultural.

A baix esquerra: Bedi,

Masip, kuqui, Pepito (Canigó). A dalt esquerra: Solde, Rispa, Planella.

Futbol a la Seu

TENDALS

Salut
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JOC PATOLÒGIC
El joc patològic és un trastorn
caracteritzat per la pèrdua de
control sobre el joc, amb pensaments irracionals en relació
als premis que es poden obtenir. Per a la persona que juga
d'aquesta manera, el joc d'atzar deixa de ser un entreteniment i passa a ser una necessitat.
El joc patològic pot afectar
qualsevol persona, de qualsevol edat, gènere, origen i situació socioeconòmica. Els trets
essencials del joc patològic
són els següents:
• Durant un període de temps
continuat es perd el control
sobre el joc.
• Va augmentant la freqüència
de joc i la quantitat apostada.
• La preocupació per jugar i
obtenir diners per seguir-ho
fent esdevé constant.
• Les alteracions en la conducta en relació al joc continuen
malgrat les conseqüències
adverses.
El joc patològic és un problema de salut important recone-

gut per l'Organització Mundial
de la Salut (OMS).
Els professionals sanitaris
alerten d'aquest augment de
l'addicció als jocs d'atzar online, especialment de les apostes esportives, a la vegada que
es detecta una disminució
dels jugadors de màquines escurabutxaques. Un 40% hi fan
apostes esportives, un 24% juguen al pòquer, i un altre 24%,
al casino. La resta, a la borsa i
al bingo. A la unitat de joc patològic de l'Hospital de
Bellvitge també han detectat
un increment de les addiccions al joc online, que si el
2015 representaven un 10,3%
de les consultes, el 2016 ja
eren un 20%.
Metge de capçalera
Exposeu els dubtes als professionals sanitaris del vostre
centre d'atenció primària
(CAP). El vostre metge o infermera de família, i també el del
vostre centre de salut mental
o centre d'atenció a les drogo-

dependències, us poden ajudar i, si és necessari, derivar-vos a una unitat o programa especialitzat en joc patològic i altres addiccions comportamentals.
Font: canalsalut.gencat.cat
trobareu més informació.

Anna Gómez
Infermera CAP de la Seu d'Urgell

OFERTA I DEMANDA
REVISTA INFORMATIVA DEL PIRINEU
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Empresa de la Seu cerca
persona administrativa/
comercial per treballar mitja
jornada. Interessats/des
enviar currículum a
lesmesures@gmail.com

DEL 6 AL 9 DE MAIG

DV 6-20.15 h
Ds 7- 17.30 h - 20.15 h
Dg 8-17 h 19.30 h
Dl 9-20.15 h

Di llu ns

4 ,5 0 €

DV 6-20 h
Ds 7- 18 h i 20 h
Dg 8-19 h
Dl 9-20 h

12/05/2022
LA VIDA SECRETA DE LOS ARBOLES
Col·loqui amb Marc Garriga, director del PN de l'Alt
Pirineu, i Montserrat Moya, biòloga i membre de
Sèlvans.
13/05/2022
SENGIRÉ. THE ANCIENT WOODS
Col·loqui amb Pepa Tort Arnau. Biòloga i autora del
llibre "Les veus dels arbres", i Montserrat Guiu
March, membre de CEP Cultura i Entorn del Pirineu.

FARMÀCIA DE GUÀRDIA - LA SEU D’URGELL

Del 6 al 12 de maig

Farmàcia Barios

C. St. Josep de Calassanç, 3
973 350 188

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.

Dg 8-17.15 h

PROPIETARI
JORDI SÁNCHEZ RODRÍGUEZ

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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