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PROMOCIÓ 
ORTODÒNCIA
I INVISALIGN

10% de dte.

Retencions 
post-tractament 

gratuïtes

Ref. 1883 - La Seu d’Urgell. 
Planta baixa amb 2 
terrasses + pàrquing. 
Edifici semi-nou. 
Preu: 210.000 €.

Ref. 1876 - Anserall. 
Finca amb casa+paller+
terres de regadiu. 
Preu: 165.000 €.

Ref. 1875 - Balcó del 
Pirineu (Montferrer). 
Xalet impecable amb 4 
habitacions. Vistes i sol 
tot el dia. Preu: 460.000 €.

Ref. 1871 - Hort al 
Parc del Segre, sota 
Palau.

Ref. 1844 - La Seu d’Urgell. 
Casa zona poliesportiu. 
Estat impecable. 4 habi-
tacions. Orientació sud. 
Preu: 375.000 €.

Ref. 1879 - La Seu 
d’Urgell. Xalet 
espectacular al 
Barri Sant Pere.
Gran piscina i jardí. 
Preu: 429.000 €.



TORNEIG MIXT

DISSABTE 11 DE JUNY

PÀDEL

-DURANT TOT EL DIA-
Diferents categories segons inscrits

IMPRESCINDIBLE VESTIMENTA DELS ANYS 80!
Cap de cartell: Sr. Roberto López Banús

INSCRIPCIONS: 
a la recepció

WELCOME PACK:
- Clauer commemoratiu
- Bossa
- Barreta energètica
- Grip
- Fruita
- Música dels 80 ;)

PREU INSCRIPCIÓ:
SOCIS: 15 € - NO SOCIS: 20 €

PREU INSCRIPCIÓ AMB DINAR: 
(Cal reservar-ho. No entra beguda)
SOCIS: 25 € - NO SOCIS: 30 €

Dinar: amanida, arròs, gelat
Trofeus per als guanyad@rs
Premi a la millor disfressa

Av. Guillem Graell, 54 - La Seu d’Urgell - 973 35 16 82 - urbansportlaseu@gmail.com



L'onzena edició del Parlem de 
Formatge, que es va presentar 
el passat divendres a l'Espai 
Ermengol-Museu de la Ciutat de 
la Seu d'Urgell, es desenvolu-
parà durant tot l'any, Així ho van 
anunciar en roda de premsa 
l'alcalde urgellenc, Francesc 
Viaplana, el vicealcalde Jordi 
Fàbrega, i la tinent d'alcalde Pro-
moció Econòmica, Mireia Font.

Aquesta és la principal novetat 
de l'edició d'enguany d'aquest 
cicle que vol divulgar la cultura 
del formatge al nostre territori, i 
que té com a màxim exponent 
la Fira de Formatges Artesans 
del Pirineu que se celebra en el 
marc de la Fira de Sant Ermen-
gol.

3 Destaquem

L’Espai Ermengol de la Seu d’Urgell presenta una nova edició del cicle 
Parlem de Formatge que s’allargarà fins al mes de desembre

El Consell de Dones de l’Alt Urgell treballa en el nou Pla d’Igualtat 
d’Oportunitats

Durant la reunió també s’ha fet balanç dels actes del 8M i s’han tractat altres temes d’interès

El Consell de Dones de l'Alt 
Urgell s'ha reunit a la seu del 
Consell Comarcal per tractar 
diversos temes d'interès, entre 
els quals destaca el V Pla 
Estratègic per a la Igualtat 
d'Oportunitats a l'Alt Urgell. A 
més, s'ha fet balanç dels actes 
del 8M, Dia Internacional de les 
Dones, i s'ha adonat de les 
accions proposades al fons del 
Pacte d'Estat contra la violència 
de gènere. En un altre punt de 
l'ordre del dia, s'ha presentat la 
proposta, aprovada per unani-
mitat, de la incorporació al 
Consell de Dones de l'em-
presària i activista cultural urge-
llenca Montse Guiu.
Quant al V Pla d'Igualtat d'Opor-
tunitats a l'Alt Urgell, durant la 

reunió s'han recollit les aporta-
cions de totes les persones que 
han participat per a treballar en 
les necessitats de les dones de 
la comarca segons la diagnosi 
del Pla, així com iniciatives deri-
vades de l'organització del 8M i 
altres actes. Es preveu una nova 
sessió per detallar el Pla d'Igual-
tat d'Oportunitats per part de 
Maite Oier, professional de la 
consultora Degènere que el va 
liderar.
D'altra banda, s'han recollit 
iniciatives en relació al trans-
port, les xarxes, la mobilitat, el 
llenguatge inclusiu, l'organitza-
ció d'activitats contra la violèn-
cia i la proposta de presentació, 
en la propera sessió, del projec-
te del col·lectiu 8M per posar 

noms de dona a carrers dels 
municipis de la comarca.
Per últim, es recorda que el dia 8 
de juny al cinema Guiu tindrà 
lloc la presentació del docu-
mental "Bruixes, la gran menti-
da", amb debat posterior i es 
convida a la participació del 
Consell de Dones.

El cicle d'aquest any ens propo-
sa un total de 14 activitats rela-
cionades amb el formatge 
artesà: tallers, xerrades, visites 
guiades, taula rodona i presen-
tació de llibre. Així, el Parlem de 
Formatge 2022 s'iniciarà oficial-
ment aquest divendres 13 de 
maig, a les vuit del vespre, amb 
una visita teatralitzada, a la 
planta dedicada al formatge de 

l'Espai Ermengol, a través de la 
llengua de signes catalana, a 
càrrec de Marta Pampalona, 
proposta inclusiva que s'adre-
ça a persones sordes. Aquesta 
activitat és gratuïta.

La ruta del formatge

També hi ha programades sis 
visites guiades per 'La ruta del 
formatge' de l'Espai Ermengol, 
que culminaran totes elles amb 
un tast de formatge. 
Aquestes visites aniran a càrrec 
de Pilar Aláez i s'iniciaran el dis-
sabte 4 de juny i que es repetirà 
els dies 25 de juny, 20 d'agost, 
29 d'octubre, 7 de desembre i 
30 desembre. 
L'activitat té un cost de 4,50 € 
per persona.



Foto: Ajuntament de la Seu d´Urgell
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L’Alt Urgell presenta la 18a edició de les Rutes guiades a peu per la comarca

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

MOBLES FARRÀS

El passat dilluns es van presentar 
en roda de premsa la 18a edició 
les Rutes Guiades a Peu per l'Alt 
Urgell, projecte que impulsen i 
coordinen conjuntament l'Ajunta-
ment de la Seu d'Urgell i el Consell 
Comarcal de l'Alt Urgell, amb l'ob-
jectiu donar a conèixer a veïns del 
territori i a turistes el ric patrimoni 
natural, cultural i històric de la co-
marca.
La presentació de les 21 rutes que 
s'inclouen en aquesta nova edició 
les van presentar el vicepresident 
de Promoció Econòmica del Con-
sell Comarcal de l'Alt Urgell, Sergi 
Parramón, i la tinent d'alcalde de 
Promoció Econòmica i de Turis-
me de l'Ajuntament de la Seu, 
Mireia Font, la plaça de les Homi-
lies d'Organyà.
"Les Rutes a Peu estan ideades no 

només per a donar a conèixer el 
territori a la gent del mateix terri-
tori sinó també per donar una eina 
a mans dels agents turístics de la 
comarca, siguin oficines de turis-
me, allotjaments rurals, hostalers, 
entre d'altres, perquè puguin ofe-
rir-ho a tots els seus clients i que 
aquests puguin descobrir l'Alt 
Urgell", va manifestar Sergi Parra-
món.
Parramón també va explicar que 
les temàtiques de les 21 rutes són 
variades. "N'hi ha de culturals, de 
natura, meteorològiques, i en-
guany, pensades sobretot per un 
públic familiar" (fàcils i molt fàcils).
A més a més, el Consell Comarcal 
continua amb les rutes de co-
neixement de l'Alt Urgell dirigides 
pel Carles Gascón, tècnic de Patri-
moni, que se seguiran realitzant, 

un any més, els matins dels dime-
cres del mes d'agost.
Així, de les 21 Rutes a Peu, 4 
d'elles s'emmarquen en el II Festi-
val de Senderisme Camina Piri-
neus que se celebrarà del 17 al 19 
de juny. La primera serà el 17 de 
juny, a les 18:00 h, amb la ruta 
geològica al Coll de Creus, segui-
da per la ruta circular pel bosc de 
Sant Joan de l'Erm, En família al 
Pla de les Forques i els rapinyai-
res a la Vall de Cabó.
Mireia Font va destacar que "l'Alt 
Urgell aposta per donar valor a 
unes rutes ja consolidades i 
anima a caminar tot l'any, no úni-
cament amb aquestes rutes, sinó 
amb les que programen les em-
preses del territori i amb els grups 
i associacions excursionistes de 
la comarca".

L'Ajuntament de la Seu d’Urgell organitza una jornada d’acollida i benvinguda 
a l’alumnat nouvingut i a les seves famílies.
En el marc del Pla Educatiu d'En-
torn de l'Ajuntament de la Seu 
d'Urgell s'ha celebrat una jornada 
d'acollida i benvinguda a l'alum-
nat nouvingut durant l'actual curs 
escolar 2021-2022, així com a les 
seves respectives famílies.
Una vintena de persones, entre 
alumnes i familiars, han estat 
rebudes per la regidora d'Educa-
ció de l'Ajuntament urgellenc, 
Núria Tomàs, juntament amb la 
tinent d'alcalde d'Atenció a les 
Persones, Marian Lamolla, el regi-
dor de Solidaritat i Cooperació, 
Joan Gurrera, i la regidora d'Aten-
ció Ciutadana, Carme Espuga, per 
donar-los la benvinguda a la capi-
tal alturgellenca en nom del Con-
sistori en un petit acte que ha 

tingut lloc al claustre de la Cate-
dral de Santa Maria d'Urgell.
La jornada ha continuat amb una 
ruta guiada, elaborada expressa-
ment per l'ocasió, per donar a 
conèixer diferents espais i serveis 
municipals a aquestes persones 

que han arribat a la Seu d'Urgell 
per viure-hi. Així, han conegut de 
primera mà, a través dels dife-
rents tècnics i tècniques munici-
pals l'Oficina de Turisme i l'Espai 
Ermengol, la Biblioteca Sant 
Agustí, el centre cultural Les 
Monges, l'Escola d'Adults i l'Esco-
la Oficial d'Idiomes i la zona es-
portiva municipal. A més, també 
se'ls hi ha lliurat en mà en plànol 
amb informació d'altres recursos 
d'interès ciutadà.
L'objectiu d'aquesta activitat del 
Pla Educatiu d'Entorn és afavorir 
la inclusió dels alumnes i famílies 
nouvinguts a la ciutat.
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Reunió de la Mancomunitat 
de Municipis per a la 
promoció de les estacions 
d’esquí nòrdic per aprovar 
la sol·licitud a acollir-nos 
als Plans de Sostenibilitat 
Turística en destins
La Mancomunitat de Municipis es 
va reunir el passat 4 d'abril per fer 
la reunió de final de temporada, i 
entre altres temes es va aprovar 
que aquesta entitat s'aculli a la 
convocatòria als "Programa Ex-
traordinario de Sostenibilidad 
Turística en Destino" convocat pel 
Ministerio de Industria Comercio 
y Turismo de España en col·labo-
ració amb la Generalitat de 
Catalunya, amb finançament dels 
fons europeus Next Generation.
Aquest pla està basat en 4 eixos:
- Eix 1 de transició verda i sostenible
- Eix 2 d'eficiència energètica
- Eix 3 de transició digital
- Eix 4 de competitivitat
La implementació d'aquest pla 
representaria per a les estacions 
de nòrdic un nou impuls per ade-
quar les infraestructures de les 
estacions, implementar sistemes 
de venda presencial i on line de 
forfets així com tirar endavant un 
pla de competitivitat que permeti 
treballar en el procés de transfor-
mació de les estacions d'esquí 
nòrdic en estacions de muntanya 
obertes tot l'any.
El projecte, que té com a data límit 
de presentació el 17 de maig, ja 
està pràcticament redactat i està 
estructurat en actuacions especí-
fiques a cadascuna de les esta-
cions així com en actuacions 
transversals a totes elles. L'im-
port global que es demana és 
d'1.680.000 €.

Les germanes osonenques 
The Sey Sisters porten a la 
Seu d’Urgell el seu missat-
ge antiracista i feminista 
amb 'We Got Your Back'

Les germanes osonenques The 
Sey Sisters porten a la Seu d'Urge-
ll el seu missatge antiracista i 
feminista amb 'We Got Your Back'
L'espectacular trio de veus africa-
nes que formen The Sey Sisters 
actuaran aquest pròxim divendres 
13 de maig a la sala Sant Domè-
nec per presentar-nos el seu 
darrer àlbum 'We Got Your Back'.
The Sey Sisters són tres germa-
nes osonenques que ens convi-
den a viure un sentit viatge a 
través del soul i un estil pop 
impregnat de sonoritats africa-
nes, i s'uneixen amb l'objectiu de 
lluitar contra la injustícia, defensar 
els drets humans i transmetre 
esperança en el futur.

We got your back ('et recolzem') 
és el seu tercer àlbum, en el qual 
The Sey Sisters es reinventen mu-
sicalment, buscant sonoritats 
noves per a reafirmar el seu mis-
satge antiracista i feminista.

Tal com elles mateixes expliquen: 
"Obrim un espai per a la cura, per a 
l'empoderament, per reforçar el 
sentiment de comunitat i per 
honorar els nostres avantpassats 
i les persones que han mort i 
segueixen morint en el viatge".

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

Andorra Turisme destina 
més de dos milions a la 
campanya d’estiu

Andorra Turisme destinarà més 
de dos milions d'euros a la cam-
panya de màrqueting i comunica-
ció de la temporada d'estiu per la 
promoció de les activitats turísti-
ques i l'atracció de nous visitants 
al Principat. En concret, la quanti-
tat aportada directament per part 
de l'organisme és de 2.177.000 
euros, mentre que la contribució 
d'empreses col·laboradores com 
National Geogrpahic, Disney i els 
operadors turístics arriba al vol-
tant dels 395.000 euros. Aquesta 
acció publicitària pretén fer 
créixer l'explotació del mercat a 
l'estiu, que durant els últims anys 
(exceptuant la parada de la pan-
dèmia), està "deixant de ser una 
temporada baixa per convertir-se 
en una època molt atractiva pels 
visitants", segons va declarar el 
director general d'Andorra Turis-
me, Betim Budzaku.

Seguint la línia promocional del 
sector turístic, el ministre de 
Turisme i Telecomunicacions, 
Jordi Torres, va recalcar l'incre-
ment del 3,5% del turisme durant 
la temporada d'hivern i va assen-
yalar que la col·laboració entre el 
sector públic i privat "és la clau 
per aportar un toc fresc i innova-
dor per posar en relleu activitats 
que van més enllà de la neu". Sota 
el nom d'Atypical Andorra, la cam-
panya pretén arribar a un total de 
nou països: Regne Unit, Irlanda, 
els Països Baixos, Bèlgica, Ale-
manya, Itàlia, Suècia, Espanya i 
França.





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)



TENDALS



L'Escanyabocs, prova multiespor-
tiva a la muntanya que té lloc a la 
Seu d'Urgell, celebrarà enguany la 
seva quinzena edició en plena for-
ma els pròxims dissabte 21 i diu-
menge 22 de maig, en tota la seva 
plenitud després de dos anys 
d'haver-se realitzat adaptada a la 
pandèmia.
Així ho van explicar el passat di-
lluns el vicealcalde de la Seu d'Ur-
gell, Jordi Fàbrega, i el tinent d'al-
calde i regidor d'Esports, Carlos 
Guàrdia, en roda de premsa des 
del Parc Olímpic del Segre, ins-
tal·lació esportiva que des de la 
seva primera edició esdevé l'epi-

L’Escanyabocs celebra 15 anys en plenitud
centre d'aquesta prova d'esports 
a la natura més singular del 
Pirineu.
"Estem contents d'anunciar una 
nova edició de l'Escanyabocs, pri-
mer perquè és ja la quinzena edi-
ció, i comprovar la seva consoli-
dació dins l'ADN d'aquesta ciutat 
d'esports que som la Seu d'Urgell 
tot aprofitant l'entorn privilegiat 
que tenim per fer aquest esdeve-
niment esportiu, però també es-
tem contents perquè torna l'Es-
canyabocs amb totes les seves 
proves després d'aquests darrers 
dos anys de pandèmia, que no es 
va anul·lar cap edició, però que es 

10Esports

va haver d'adaptar a la situació 
sanitària", va assenyalar Jordi 
Fàbrega, vicealcalde urgellenc.

15 anys d'Escanyabocs: 11.921 
participants

Per la seva part, Carlos Guàrdia va 
remarcar la "bona salut" de l'Es-
canyabocs després de 15 anys de 
vida. El regidor d'Esports va recor-
dar que l'Escanyabocs es va ini-
ciar l'any 2008 amb quatre proves 
esportives i 305 participants i 
l'any passat es va realitzar 7 pro-
ves i va comptar amb 940 partici-
pants.

El cap de setmana passat -7 i 8 de 
maig- es va celebrar un nou 
torneig de pàdel del Circuit Shup a 
les instal.lacions de l’Urban Sport 
La Seu. Es tracta del torneig 
Candy en la seva versió femenina, 
que va aplegar fins a 35 parelles 
vingudes de Barcelona, Andorra, 
Lleida, Tarragona, Organyà, Olia-
na i, com no, de la Seu d’Urgell. 
L’esdeveniment va tornar a evi-

35 parelles en un nou torneig de pàdel femení 
pertanyent al Circuit Shup disputat a l’Urban 
Sport La Seu

denciar el creixement del pàdel 
femení al territori, tant pel que fa 
al nombre de jugadores com al 
nivell que s’està assolint. Així ho 
va valorar Anna Aguareles, pro-
motora del Circuit Shup i monito-
ra de l’Urban Sport La Seu: "La 
valoració del torneig és molt posi-
tiva, estem molt contents ja que 
hem tingut un èxit pel que fa a la 
participació, i si a això li sumes el 
bon ambient viscut podem dir que 
ha estat un cap de setmana 'top' 
en tots els sentits".
El torneig es va dividir en tres 
categories: or, plata i bronze i les 
parelles guanyadores van rebre 
premis en metàl·lic. En categoria 
or, les campiones van ser Natàlia 
(Andorra) i Lídia (La Seu); en 
categoria plata es va imposar la 
parella formada per Llúcia i Laura 

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

(ambdues d’Organyà); i, finalment, 
en bronze la parella vencedora va 
ser la formada per Almu i 
Alexandra (ambdues d’Oliana). El 
cap de setmana del 28 i 29 de 
maig tindrà lloc el torneig Candy 
en categoria masculina.



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

Xurros
Xurros amb xocolata
Xocolata desfeta
Patates fregides
Patates amb Frankfurt
Patates amb nuggets
Hot dog
Crepes
Gofres
Cornes
Empanades amb formatge
Empanades Colombianes

Cafè, cafè amb llet, tallat, infusions

HORARI:
Dilluns: 14 a 20 h.
Dimarts a divendres:
de 10 a 14 i de 16 a 20 h
Dissabte, diumenge i festius:
de 8 a 14 h i de 16 a 20 h.

Pl. Joan Sansa - La Seu d’Urgell

SERVEI A DOMICILI 
(dissabte, diumenge i festius)

Mòbil: 689 028 357
          630 089 713



Anna Gómez
Infermera CAP de la Seu d'Urgell

Salut 12

L'al·lèrgia és una resposta im-
munològica exagerada de l'or-
ganisme en entrar en contac-
te amb substàncies o ele-
ments externs (al·lèrgens), 
que generalment no són no-
cius i no afecten les persones 
que no en són al·lèrgiques. Els 
al·lèrgens més comuns són 
els àcars de la pols, el pol·len, 
el pèl d'animals i les espores 
dels fongs. La reacció al·lèrgi-
ca també pot ser provocada 
per aliments, làtex, medica-
ments, picades d'insectes 
(vespa, abella), etc.
Les al·lèrgies es poden rela-
cionar amb malalties de l'apa-
rell respiratori com l'asma, la 
rinitis i la conjuntivitis; malal-
ties de la pell com l'èczema i la 
urticària, o amb reaccions 
greus d'inici ràpid que afecten 
conjuntament la pell, l'aparell 
respiratori i el cardiovascular 
(anafilaxi).

AL·LÈRGIES

Els símptomes poden variar 
d'una persona a una altra. Els 
més comuns són:

• Tos i dificultat per respirar
• Picor al nas, als ulls, al coll, a 
la pell...
• Erupcions cutànies
• Llagrimeig als ulls i conjunti-
vitis
• Secreció nasal
• Esternuts
• Mal de cap
• Urticària
• Sibilacions

Al·lèrgia al pol·len, als àcars 
de la pols, al pèl d'alguns ani-
mals i a les espores dels 
fongs.

Els símptomes habituals po-
den ser d'aparició aguda i de 
gran intensitat, i afectar a més 
a més la qualitat de vida de la 
persona que pateix l'al·lèrgia. 
Són els següents:
• Rinoconjuntivitis: congestió 
nasal, esternuts, llagrimeig, en-
rogiment dels ulls...
• Asma bronquial.

Font: canalsalut.gencat.cat 
per més informació.

Erupció

SÍMPTOMES DE L’AL·LÈRGIA

Llagrimeig

Secreció nasal Esternudar

Ulls vermells Picor
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CONTACTE
Av. Guillem Graell 46-54
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lesmesures@gmail.com

www.lesmesuresonline.es

Dilluns 
4,50 €

FARMÀCIA DE GUÀRDIA - LA SEU D’URGELL

Farmàcia Peruchet
C. Joaquim Viola Lafuerza, 14

973 355 550

Del 13 al 19 de maig

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

DEL 12 AL 16 DE MAIG

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

Ds 14- 20 h
Dg 15 - 19 h
Dl 16 - 20 h

Ds 14- 18 h
Dg 15 - 17.15 h

Dj 12- 20 h

Dv 13- 20 h

Ds 14- 17.15 h
Dg 15 - 19.20 h
Dl 16 - 20.15 h

Dv 13- 20.15 h
Dg 15 - 17 h

THE ANCIENT WOODS
Col·loqui amb Pepa Tort 
Arnau. Biòloga i autora del 
llibre "Les veus dels arbres", 
i Montserrat Guiu, membre 
de CEP Cultura i Entorn del 
Pirineu.




