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El Consell Comarcal de l'Alt Urgell contracta 12 persones a través del 
programa Treball i Formació

Aquest dilluns, 23 de maig, un 
total de 12 persones s'han in-
corporat al Consell Comarcal 
de l'Alt Urgell per mitjà del pro-
grama Treball i Formació, una 
iniciativa del Servei d'Ocupa-
ció de Catalunya (SOC) que té 
com a finalitat el foment de 
l'ocupació per a persones en 
situació d'atur. Els contractes 
tindran un any de durada. El 
programa s'adreça especial-
ment als col·lectius amb més 
dificultats d'inserció al mercat 
de treball per tal que adquirei-
xin experiència en un entorn 
real de treball, de tal manera 
que se n'afavoreixi la inserció 
laboral.

L'objectiu d'aquest programa 
és que les persones en situa-
ció d'atur i més allunyades del 
mercat del treball, o bé amb 
més dificultats d'accedir-hi, 
millorin la seva ocupabilitat 
tot facilitant-los competències 
professionals mitjançant la 
subscripció d'un contracte la-
boral i el desenvolupament 
d'unes tasques professionals. 
El programa també permet 
que les persones participants 
puguin tenir un acompanya-

ment específic adaptat a les 
seves característiques i ne-
cessitats.

Les persones que el Consell 
Comarcal ha contractat en el 
marc del programa Treball i 
Formaciódesenvoluparan tas-
ques en dos àmbits diferen-
ciats. D'una banda, una part 
estarà destinada al suport 
administratiu, d'administració 
electrònica i d'arxiu als cen-
tres de treball de la seu del 
Consell, del Centre d'Atenció a 
les Persones de l'Alt Urgell 
(CAPAU), del Centre Empre-
sarial i Tecnològic de l'Alt 
Pirineu (CETAP) i de l'Arxiu 
Comarcal. Uns altres treballa-
dors estaran integrats a la bri-
gada forestal per al manteni-
ment de camins a peu de la 
comarca. A aquestes dotze 
persones s'hi suma una altra, 
que desenvoluparà les tasques 
d'acompanyament i coordina-
ció.

El programa Treball i Forma-
ció té diverses línies, segons 
els perfils de les persones que 
en poden ser beneficiàries. En 
el cas del Consell Comarcal de 

l'Alt Urgell, cinc dels nous tre-
balladors s'han contractat a 
través de la línia MG52, 
adreçada a les persones de 52 
anys o més que estiguin en si-
tuació d'atur i inscrites com a 
demandants d'ocupació ocu-
pades. Un altre dels contrac-
tes s'ha fet per mitjà de la línia 
PRGC, per a persones no ocu-
pades i destinatàries de la ren-
da garantida de ciutadania. 
Les sis persones restants 
s'han contractat per la línia 
PANP, adreçada a persones 
en risc de caure en situació 
d'atur de llarga durada i que 
no són perceptores de presta-
ció per desocupació.
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Es constitueix La Seu Tech City, òrgan de governança del futur hub tecnològic 'Pirineus 
Tech Mountain'

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

MOBLES FARRÀS

S’inauguren les obres de museïtzació de la capella de la Pietat del Museu Diocesà d’Urgell

El passat dimecres 18 de maig es 
va inaugurar la remodelació de la 
capella de la Pietat, situada dins del 
Conjunt Catedralici d'Urgell, des-
prés d'un any d'actuacions, i en el 
marc del Dia Internacional dels 
Museus.
L'acte d'inauguració es va dur a 
terme a l'església de Sant Miquel, 
presidida per l'Arquebisbe d'Urgell i 
Copríncep d'Andorra, Mons. Joan-
Enric Vives, i per la Consellera de 
Cultura de la Generalitat, Hble. Sra. 

Natàlia Garriga; l'Alcalde de la ciutat 
Il·lm. Sr. Francesc Viaplana i regi-
dors de l'Ajuntament de la Seu d'Ur-
gell, així com el Director Regional de 
Lleida i Anoia de Banc Sabadell, Sr. 
Xavier Codina; i el Director del 
Museu Diocesà i Vicari General, Mn. 
Josep M. Mauri.

També ho van estar presents d'al-
tres autoritats d'àmbit local, com el 
Delegat govern Alt Pirineu i Aran i el 
President del Consell Comarcal de 

l'Alt Urgell; així com representants 
d'institucions i de l'administració 
vinculades a l'àmbit de patrimoni.

Després dels parlaments inicials, es 
va realitzar la visita de la Capella de 
la Pietat, que forma part del Museu 
Diocesà d'Urgell, que ha estat con-
duïda pel Dr. Joan Bosch, histo-
riador de l'art i especialista en Re-
naixement i Barroc, que ha parlat als 
assistents de l'art d'època moderna 
a la Catedral d'Urgell.

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)

La sala Sant Domènec de la Seu 
d'Urgell va ser l'escenari de l'acte de 
constitució de l'associació La Seu 
Tech City, l'òrgan de governança de 
futur hub tecnològic 'Pirineus Tech 
Mountain', en un acte presidit per 
l'alcalde urgellenc, Francesc Viapla-
na, i que va comptar amb la partici-
pació del vicepresident del Govern i 
conseller de Polítiques Digitals i Ter-
ritori, Jordi Puigneró. En l'acte de 
constitució d'aquesta associació 
també es va comptar amb la 
presència del ministre de Presidèn-

cia, Economia i Empresa del Govern 
d'Andorra, Jordi Gallardo.
Aquesta associació la conformen 
24 socis fundadors i 6 entitats 
col·laboradores, entre elles les em-
preses més importants del territori, 
l'Associació d'Empresaris de l'Alt 
Urgell i la Cambra de Comerç de 
Lleida, juntament amb La Salle 
Technova-Universitat Ramon Llull i 
INEFC, en la part formativa, i amb el 
suport del Departament de la Vice-
presidència i de Polítiques Digitals i 
Territori (FGC, IDAPA i la Fundació 

i2CAT, com a fundadors) i el Depar-
tament d'Empresa (amb Eurecat).
L'alcalde de la Seu d'Urgell, Fran-
cesc Viaplana, va remarcar en l'acte 
de constitució de La Seu Tech City 
que "la presència de connectivitat 
ha de permetre l'establiment d'acti-
vitats tecnològiques arreu del terri-
tori, i el Pirineu no en pot quedar 
exclòs, sinó tot el contrari. Aquest 
ha de ser un dels nostres puntals 
per revertir el despoblament, per re-
tenir el nostre talent jove i atreure'n 
de fora".



Seleccionem:
- Venedors/es (amb 2 dies de festa setmanal i un   
  cap de setmana al mes)
- Personal per magatzem 
  (2 festius, un en diumenge i intensius de matí)
- Personal caps de setmana i festius
Persona que l'apassioni el món de la moda i que 
tingui actitud per adquirir coneixements d'una 
gran multinacional. Formació interna i pla de 
creixement professional. Persona extravertida i 
amb dinamisme.
Propera obertura al centre comercial Epizen a 
Sant Julià de Lòria.
Enviar CV amb fotografia a: 
selecciodepersonal@andornet.ad 
o portar-lo en mà: 
Passatge d'Europa 1, Edifici El Bolet 3r Andorra 
La Vella (a sobre Massimo Dutti).

PROPERA OBERTURA
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El Consell Comarcal de l'Alt Urgell 
va obrir el passat dilluns, 23 de 
maig, el termini per a la presenta-
ció de sol·licituds per a la percep-
ció d'ajuts individuals de menja-
dor escolar per al curs 2022-2023. 
Aquests ajuts, que s'atorgaran per 
raons econòmiques, socials o 
geogràfiques, van adreçats a 
alumnes escolaritzats dins del 
municipi de residència, que cursin 
l'ensenyament obligatori o el 

Obert el termini per a la sol·licitud d’ajut de menjador escolar a l’Alt Urgell per al 
curs 2022-2023

segon cicle d'educació infantil i 
que estiguin matriculats als cen-
tres públics o privats concertats 
de la comarca. Les sol·licituds es 
podran presentar al Consell 
Comarcal fins al pròxim dia 22 de 
juny.
Les sol·licituds, tal com es va 
iniciar el curs passat, es podran 
presentar per tramesa telemàtica 
a través de la seu electrònica del 
Consell Comarcal. A la web del 

consell es pot trobar un manual 
per saber com fer aquesta trame-
sa pas a pas. En el cas que no es 
pugui fer, es podrà presentar pre-
sencialment, caldrà dur la instàn-
cia degudament omplerta, signa-
da, i amb la documentació que es 
consideri necessària, al Consell 
Comarcal. Per qualsevol dubte, es 
pot trucar al 973353112, o bé, per 
correu electrònic: 
ensenyament@ccau.cat

Inversió de 33 milions d’euros en un nou complex 
d’apartaments a Andorra

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

La companyia espanyola especia-
litzada en desenvolupament i 
gestió d'actius immobiliaris Kate-
gora Real Estate invertirà 33 
milions d'euros en un complex 
d'apartaments que s'alçarà a 
Andorra la Vella. Segons va 
avançar el portal immobiliari Idea-
lista, aquest edifici es començarà 
a fer realitat a partir del setembre 
vinent i s'emmarca en la seva línia 
més exclusiva de negoci, Urban, 
que consisteix en apartaments 
amb tipologia hotelera amb rendi-
ment pels propietaris.

El projecte dissenyat per ser 
impulsat al Principat s'edificarà en 
una parcel·la de 905 metres qua-
drats situada al centre, concreta-
ment "al costat de l'avinguda Meri-
txell", com anuncia la companyia 
en la seva pàgina web. Comptarà 
amb un total de 82 apartaments 
d'entre una i tres habitacions, tots 
ells amb terrassa, i un total de 800 
metres quadrats d'espais comuns 
amb serveis com una zona de 

gimnàs i spa, un coworking, i una 
rooftop de més de 100 metres 
quadrats. També hi haurà una 
norantena de places d'aparca-
ment soterrades a disposició. A 
més, la companyia posa en relleu 
que l'edifici ha estat dissenyat de 
forma sostenible, preveient que la 
seva futura ocupació també sigui 
eficient. El preu dels immobles 
anunciat és a partir de 280.000 
euros, i s'espera que l'edifici esti-
gui acabat l'any 2025.
Una de les particularitats del pro-
jecte, i marca de la casa per a 
l'empresa espanyola, és que, a 
través de la seva filial hotelera 
Kora, s'operarà com el "primer 
aparta-hotel prèmium a Andorra 
la Vella", com destaquen a la seva 
pàgina, i així poder "maximitzar la 
rendibilitat pels nous inversors". 
Així, la companyia preveu una ren-
dibilitat neta anual del 5% de l'ha-
bitatge, i promet un pla de flexibili-
tat per tal que els propietaris 
puguin gaudir del seu domicili 
quan ho desitgin.

Pisos per 'streamers'
Aquest no és el primer projecte 
innovador i amb una inspiració en 
el luxe que es projecta darrera-
ment al Principat. Fa tot just un 
mes, la companyia noruega 
Opera, amb la seva filial Opera GX 
–el navegador pensat per a 
gamers–, va anunciar una pro-
posta d'urbanització pensada per 
streamers. L'Opera GX Village es 
ven com els primers habitatges 
que es construiran des de zero 
"tenint en compte el vostre estil 
de vida", cosa que es tradueix 
amb la disposició de setups 
–equips de transmissió que cons-
ten d'escriptori, cadira, ordinador i 
càmera– a pràcticament totes les 
estances i habitacions.





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

ES VEN A PLATGES DE CALAFELL 
(al costat de l’Hotel Meridian Ra Beach) 

i a 1a línia de Mar, 
Pis de 70 m² amb 3 habitacions, 

1 bany, PK, 10 m² de terrassa, vistes al passeig i al mar.

Interessats  : Tel. 652 214 170



TENDALS



La quinzena edició de l'Escanya-
bocs, celebrada aquest cap de 
setmana a la Seu d'Urgell, ha ob-
tingut un total de 852 participa-
cions individuals en les diferents 
proves esportives: 561 homes i 
291 dones. Tot i així, enguany ha 
estat l'edició on hi ha hagut més 
participació femenina, seguint la 
tendència dels darrers anys.

El tinent d'alcalde i regidor d'Es-
ports de l'Ajuntament de la Seu 
d'Urgell, Carlos Guàrdia, afirma 
que "des del Servei d'Esports fem 
una molt bona valoració de l'Es-
canyabocs 2022, una edició molt 
especial per dos factors: hem as-

La Seu d’Urgell celebra 15 anys de 
l’Escanyabocs, enguany l’edició més femenina

solit els 15 anys i hem pogut orga-
nitzar l'esdeveniment sense res-
triccions i amb molt bona partici-
pació. Al mateix temps, un dels 
aspectes que també ha marcat 
l'edició d'enguany ha estat l'episo-
di d'altes temperatures que hem 
tingut al llarg del cap de setmana".
Guàrdia destaca que "l'Escanya-
bocs és un esdeveniment que for-
ma part de la identitat local, tal 
com ho demostra la implicació 
del teixit associatiu i la ciutadania, 
tant des del punt de vista organit-
zatiu com participatiu. I, alhora, es 
consolida com un esdeveniment 
esportiu singular a nivell pirinenc i 
molt ben valorat pels partici-
pants".

La participació en xifres

Per proves, la cursa de BTT hi ha 
pres part 339 ciclistes; la cursa 
trail ha comptat amb 192 par-
ticipants; la marxa nòrdica 99 
persones; l'orientació nocturna 
78 participants; el raid d'aventura 
69 esportistes; la prova Mini 
Escanyabocs 59 joves; i l'open 
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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

BAR RESTAURANT

Tapes variades, entrepans freds i calents, brasa, 
arrossos, hamburgueses, esmorzars, especialitat 
bacallà i pop. Sarsuela i mariscada per encàrrec.
 Sala chill out amb música ambiental per desconnectar.
 Local ampli i molt acollidor

Plaça del Codina, 4 - La Seu d’Urgell - Tel. 973 044 338

Menú diari: 13 €  - Diumenges: 14,50 €

d'escalada hi han pres part 16 es-
portistes.

Guanyadors Escanyabocs de 
Ferro 2022
Pel que fa a l'Escanyabocs de 
Ferro, única prova competitiva 
d'aquesta competició a la natura, 
han fet podi els i les següents es-
portistes:

Escanyabocs de Ferro Femení
1a: Maria Miró (81 punts).
2a: Sílvia Martos (66 punts).
3a: Eva Bové (65 punts).

Escanyabocs de Ferro Masculí
1r: Marc Alonso (95 punts).
2n: Alberto Díez-Canedo (93 punts).
3r: David Ribes (81 punts).

Fotos: Ajuntament de la Seu 



Pol. Industrial, parcel·la B-16
Apartat de correus 219

25711 Montferrer - Lleida
deltariba@telefonica.net

LLOGA’M

973 355 757
608 517 080

ES BUSCA XOFER PER REPARTIR AMB CAMIÓ/GRUA

PODEU DEMANAR INFORMACIÓ O ENVIAR EL VOSTRE CURRÍCULUM A l’E-MAIL:
josepcolom@pirineuceramics.com

O BÉ TRUCAR AL TELÈFON:
973 351 850

Carretera de Lleida, 30 - 25700 La Seu d’Urgell
T. +34 973 351 850 - E. info@pirineuceramics.com
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PORTANT EL COS AL LÍMIT: les conseqüències 
de fer esport de forma excessiva

Recentment, he arribat de fer la 
Titan Desert, una de les carreres 
en bicicleta de muntanya més 
dures del món per les llargues 
etapes sota un clima desèrtic 
on, el mínim error en la navega-
ció o en l'alimentació, et poden 
passar factura i fer-te perdre les 
opcions d'acabar-la. Ha estat 
una experiència molt difícil, i la 
descriuria com la vegada que 
esportivament he arribat a dur 
més al límit el meu cos, tant en 
termes físics com mentals. 
Calia? Realment cal anar a viure 
una experiència com aquesta 
on hi ha moments que fins i tot 
pateixes per la teva pròpia 
salut?
Quan arribava de cada etapa, i 
anava a la infermeria a cu-
rar-me les ferides dels glutis 
que se'm feien per estar suant i 
fregant-me la pell contra el 
seient de la bicicleta durant sis 
o set hores al dia, veia imatges 
que em feien posar els pèls de 
punta: més de vint persones 
cada dia endollades al sèrum 
fisiològic per deshidratació. Era 
llavors quan se'm passaven pel 
cap preguntes com les que em 
feia anteriorment. Fins a quin 
punt el cos humà està preparat 
per aquestes proves? Un dia 
se'm va acudir preguntar quan-
tes persones eren visitades 
cada dia a la infermeria del 
campament i em vaig quedar de 

pedra quan em van respondre 
que unes setanta.
Està clar que tenir una bona pre-
paració física és la base per a 
poder afrontar, deixeu-me dir-ho 
així, aquests "reptes personals". 
El ésser humà és una espècie 
molt curiosa, i la nostra ment és 
pura química. Ens movem per 
sinapsis que es duen a terme en 
velocitats de vertigen al nostre 
cervell mitjançant la interacció 
de les hormones i les nostres 
neurones. Quan fem esport, s'al-
liberen múltiples de substàncies 
relacionades amb el plaer. Se 
n'han contat fins a 50 de dife-
rents. Les més importants i co-
negudes són l'endorfina, la sero-
tonina, la dopamina i l'oxitocina, 
i juntes formen l'anomenat quar-
tet de la felicitat. Com un addicte 
a les drogues, l'esportista es no-
dreix d'aquestes sensacions de 
benestar, plaer i felicitat que li 
aporta l'esport, i cada vegada en 
necessita més quantitat per a 
poder arribar a sentir-se satisfet. 
El problema apareix quan el 
nostre cos no pot aguantar 
tanta càrrega física, i a vegades 
mental, i apareixen les lesions o 
la síndrome de sobre entrena-
ment (que en algun altre article 
en parlarem).
Tot excés, fins i tot l'exercici físic 
pot ser dolent. Algunes de les 
conseqüències negatives de 
l'exercici físic realitzat en excés 

serien les fractures o fissures 
per estrès, l'aparició de dife-
rents lesions articulars, lesions 
musculars, dolors corporals ge-
nerals, problemes cardíacs com 
arrítmies, deshidratació, fatiga 
muscular, lesions dels tendons 
com la tendinitis, estrès físic, 
pèrdua de la capacitat de con-
centració, fatiga mental, pèrdua 
del desig sexual, amenorrea...
Són, doncs, moltes les con-
seqüències que podem trobar 
en l'exercici si ho realitzem de 
manera excessiva i sense res-
pectar els nostres límits corpo-
rals, exigint al nostre organisme 
més del que pot assumir. Per 
això és tan important que ens 
posem en mans d'un entrena-
dor qualificat si tenim al cap 
realitzar algun repte esportiu i 
sobretot, prioritzar el descans, 
ja que és necessari que el 
nostre cos recuperi les energies 
que utilitza, repari els teixits i es 
prepari per a una nova jornada. 
El secret és l'equilibri.

Lidia Puyals
Metgessa del CAP

                 







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

Dilluns 
4,50 €

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

FARMÀCIA DE GUÀRDIA - LA SEU D’URGELL

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

973 351 307

Del 27 de maig al 2 de juny

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

DEL 27 AL 30 DE MAIG
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Unitat 
d’identificació

01.

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

UNITAT VISUAL 
D’IDENTIFICACIÓ

Dv 27- 20.00 h
Ds 28- 17.30 h
             20.15 h
Dg 29 - 17.00 h
              19.30 h
Dl 30- 20.00 h

Dv 27- 20.15 h
Ds 28- 20.00 h
              19.00 h
Dg 29 - 19.00 h
Dl 30- 20.15 h

Ds 28- 18.00 hDg 29- 17.15 h




