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URBAN BALLET 
 By Ana Martín

INSCRIPCIONS OBERTES
COMENCEM AL SETEMBRE
Horaris segons inscripcions

Neix la nova escola de 
dansa urgellenca a 
l´Urban Sport La Seu 
a càrrec de l’Ana Martín!

BALLET CLÀSSIC
i també
HIP-HOP
BREAK DANCE
DANSA JAZZ
CLAQUÉ
PERCUSSIÓ CORPORAL

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

✔ Tria les setmanes que més et   
convinguin

✔ Disponibilitat als matins i a 
les tardes de 17.30 a 22.30 h

✔ Inscripcions al número: 
678544475 (Fenando)

ESCOLA PÀDEL ESTIU 2022 
La nostra Escola de Pàdel no s’atura mai! 

Fes classes de pàdel amb la nostra escola 

Júnior i Adults

Del 4 de juliol al 12 d’agost



3 Destaquem

L’Alt Urgell afrontarà l’augment de demanda de Serveis 
Socials amb dos nous contractes programa

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

El Consell Comarcal de l'Alt Urgell 
signarà dos nous contractes pro-
grama amb el Govern de la 
Generalitat per tal de millorar, en-
fortir i ampliar la prestació dels 
Serveis Socials a la comarca. Un 
d'aquests programes se signarà 
amb el Departament de Drets 
Socials i l'altre amb el d'Igualtat i 
Feminismes. Els nous acords de 
col·laboració entre institucions 
s'estan treballant amb la mirada 
posada en l'augment de demanda 
que han experimentat els Serveis 
Socials de l'Alt Urgell els darrers 
anys i que s'ha aguditzat arran de 
la pandèmia.

Els Serveis Socials de l'Alt Urgell, a 
través del Consorci d'Atenció a 
les Persones (CAPAU), atenen 
cada vegada més ciutadans i, per 
tant, els cal comptar amb més re-
cursos humans i econòmics per 

poder continuar oferint un servei 
de qualitat. "Les dades ens de-
mostren que l'augment de perso-
nes que necessiten ser ateses 
pels Serveis Socials Bàsics, és 
continu. La pandèmia ha accele-
rat i ha empitjorat una tendència 
que ja anava a l'alça", ha manifes-
tat Carme Lostao, vicepresidenta 
comarcal responsable de l'àrea 
d'Atenció a les Persones, en el 
transcurs de la reunió del Consell 
d'Alcaldes que s'ha fet aquest di-
jous a Tuixent.

Carme Lostao ha defensat l'aug-
ment de pressupost dels Serveis 
Socials de l'Alt Urgell pel fet que 
"uns Serveis Socials forts signifi-
quen millora en la qualitat de vida 
per a aquells que els han de me-
nester i inversió de futur per a les 
entitats locals". Alhora, ha reivindi-
cat disposar d'uns professionals 

"que sàpiguen detectar, orientar, 
assessorar i gestionar".

Per tal de respondre a les necessi-
tats actuals i les que es preveuen 
pels pròxims anys, els nous con-
tractes programa comportaran 
un augment considerable de les 
aportacions públiques, d'un 25% 
en el cas del govern de la 
Generalitat i d'un 27% pel que fa 
als ajuntaments de la comarca. 
En aquest sentit, Carme Lostao 
ha remarcat que "hem d'ambicio-
nar el millor servei i, per tant, els 
ens locals ens hi hem de compro-
metre més que mai".
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Una oportunitat per als Pirineus
La Generalitat presenta els Jocs Olímpics i Paralímpics d’hivern 2030 com 
una eina de transformació socioeconòmica 

La Generalitat ha mostrat la 
seva predisposició a organitzar 
els Jocs Olímpics i Paralímpics 
d’hivern del pròxim 2030. 
Aquesta candidatura és una 
oportunitat única i històrica per 
als Pirineus. Fins ara mai s’ha-
via parlat tant dels Pirineus i de 
les seves necessitats i mancan-
ces i els Jocs d’hivern han de 
ser també una oportunitat per 
situar aquestes necessitats en 
el centre de les polítiques de 
l’executiu català. Però seran els 
ciutadans dels Pirineus els que 
decidiran si volen els Jocs o no 
amb unes consultes.
El projecte olímpic s’emmarca 
en una estratègia global del 
Govern de Catalunya per trans-
formar socioeconòmicament 
els Pirineus i deixar-ne un llegat 
beneficiós, sempre posant per 
davant la sostenibilitat i el res-
pecte amb el medi ambient. Els 
Jocs són una pota més 
d’aquesta estratègia, que englo-
ba tots els departaments de 
l’executiu amb l’objectiu que el 
territori tingui oportunitats de 
desenvolupament econòmic, 
social i territorial. En definitiva, 
posar en funcionament en 
aquest territori tots els serveis i 
les seves possibilitats. En 
aquest sentit, no es modificarà 
cap pla urbanístic ad hoc pels 
Jocs ni es construirà cap ins-
tal·lació que no tingui sentit en 
aquesta estratègia a llarg termi-
ni per als Pirineus.
Les oportunitats es poden des-
glossar en cinc àmbits.  En 
primer lloc, per l’impacte espor-
tiu d’aquest esdeveniment. Ca-
talunya és un país esportiu 
acostumat a organitzar proves 
importants i amb un gran movi-
ment associatiu de l’esport de 
base. Els Jocs, evidentment, 
poden potenciar encara més 
aquest esperit i donaran un 
impuls als esports d’hivern.

Els Jocs Olímpics d’hivern pre-
veuen acollir 1.500 esportistes 
repartits en diferents punts del 
territori català al llarg dels 15 
dies de celebració. Però els jocs 
no són només aquestes dues 
setmanes, són la preparació 
prèvia, els entrenaments, els 
actes paral·lels com l’Olimpíada 
Cultural i el llegat que ha de 
quedar en el Pirineu català. 

Els Jocs Olímpics d’hi-
vern acolliran 1.500 es-
portistes repartits pel 
territori que deixaran 
una projecció interna-
cional incomparable
El segon dels motius és l’impac-
te social i comunitari: els Jocs 
Olímpics d’hivern han de ser una 
plataforma, un altaveu per 
posar damunt de la taula qües-
tions com la igualtat de drets i 
oportunitats i ser capaços de 
donar visibilitat a determinades 
problemàtiques socials globals 
que requereixen accions ur-
gents per part de tots, com 
poden ser la lluita contra el 
canvi climàtic, la igualtat de 
gènere, la diversitat cultural i el 
racisme. I també han de ser un 
altaveu mundial de la reivindica-
ció de l’esport femení. 

Situar la marca Catalunya 
al món

El tercer motiu és el fet de situar 
la marca Catalunya al món. 
Aquest esdeveniment ha de 
significar una plataforma de 
promoció dels Pirineus com a 
destinació turística desestacio-
nalitzada. Un destí d’alt interès 
cultural, patrimonial i amb uns 
actius com són els parcs natu-
rals, la seva oferta gastronòmi-

ca i també l’esportiva. I això s’ha 
de fer de la mà de la ciutat de 
Barcelona, amb acompanya-
ment.
Al mateix temps cal tenir en 
compte també l’impacte econò-
mic que significarà pel territori. 
Un turisme desestacionalitzat 
permetrà el creixement d’altres 
sectors econòmics i productius 
que tindrà com a objectiu gene-
rar una economia diversificada 
que incentivi l’arrelament de la 
població al territori al mateix 
temps que es generen llocs de 
feina de qualitat i sostinguts 
durant tot l’any. 
Per últim, la millora de les con-
nectivitats també se situa com 
una de les oportunitats del pro-
jecte. La modernització de 
certes infraestructures entre la 
gent del Pirineu és una eina in-
dispensable per a un desenvolu-
pament integrat i equilibrat 
d’aquest territori. El Govern 
aposta per aquestes millores, hi 
hagi Jocs o no, però també és 
cert que els Jocs poden ser 
motor d’algun d’aquests canvis.
Amb la mirada en els Jocs Olím-
pics del 92 i l’orgull que van ge-
nerar per a la ciutat de Barcelo-
na i també per a Catalunya, el 
Govern de la Generalitat vol que 
els Jocs d’hivern dels Pirineus 
siguin un punt d’inflexió amb 
aquestes comarques amb una 
vocació innovadora, perdurable 
i amb especial cura del medi 
ambient i la sostenibilitat i amb 
una identitat pròpia com a país.

Foto: www.masella.com



La Mancomunitat vol evitar el consum de 
plàstics d’un sol ús, per això ens agrada molt 
que portis les teves bosses reutilitzables quan 
vagis a comprar. 

Fins ara no era possible comprar carn o peix 
sense que el posin dins d’una bossa de plàstic. 
Per això hem visitat totes les carnisseries, 
peixateries i supermercats i hem aconseguit el 
seu compromís per a vendre la carn i el peix en 
tapers reutilitzables si el client ho demana.

Per ajudar-te a comprar amb envasos reuti-
litzables, t'obsequiarem amb un joc de 
tàpers, portant la carta que t'enviarem.

Vine a la carpa de la Mancomunitat a la 
plaça de les Monges de la Seu del 4 a l'11 
de juny de 10 a 19 h.

Des de l’1 de maig d’aquest any, hem co-
mençat el procés de canvi dels contenidors del 
carrer pels nous contenidors intel·ligents.  
Aquest canvi ha començat pels contenidors de 
resta i orgànica, i properament també s’adap-
taran els contenidors de paper, vidre i envasos.

Aquests nous contenidors permeten que et 
puguis identificar cada cop que llencin les 
escombraries. D’aquesta manera, si recicles et 
podrà beneficiar d’una taxa justa. Reciclant 
pots pagar fins a 60€ menys en el rebut de 
la taxa d’escombraries.

Si encara no t’has apuntat o, si ja t’has apuntat 
però tens dubtes de com descarregar-te l’apli-
cació, o del seu funcionament, vine a la carpa 
i t’ajudarem.



Foto: Ajuntament de la Seu d´Urgell
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L'alcalde de la Seu d'Urgell, Fran-
cesc Viaplana, el vicealcalde urge-
llenc, Jordi Fàbrega, i la tinent d'al-
calde d'Atenció a les Persones i 
regidora de Gent Gran, Marian La-
molla, van lliurar el passat di-
marts, 31 de maig, les claus dels 
horts socials a 11 persones grans 
de la ciutat, situats a l'Horta del 
Valira, que els hi dóna dret a dis-
posar d'una parcel·la per tal que 
puguin cultivar el seu hort per a 
usos familiars conreant qualsevol 
hortalissa, verdura o flor.

L'acte de lliurament va tenir lloc a 
l'entrada d'aquests horts, de pro-
pietat municipal, que es troben si-

L’Ajuntament de la Seu d’Urgell lliura 10 claus dels 
horts socials a persones grans

tuats a l'Horta del Valira de la Seu 
d'Urgell. L'alcalde Francesc Via-
plana va mostrar la seva "satis-
facció" per haver pogut lliurar les 
claus dels horts socials a perso-
nes majors de 65 anys, després 
de redactar unes noves ordenan-
ces a causa del canvi de gestió 
dels mateixos, que ha passat del 
Consorci d'Atenció a les Persones 
a l'Ajuntament de la Seu d'Urgell. 
"Valorem molt la funció d'aquests 
horts tant per a la gent gran com 
per a la comunitat".

Per la seva part, el vicealcalde 
Jordi Fàbrega va avançar que a 
final de temporada la Seu d'Urgell 

disposarà de 39 horts socials 
més, en una altra zona de la 
ciutat. "Aquesta és una aposta 
que fem des de l'equip de govern 
d'ampliar l'oferta dels horts so-
cials, que passarem de disposar 
10 a un total de 49 parcel·les per 
al cultiu, destinats sobretot a fa-
mílies vulnerables per a gaudi te-
rapèutic".

La Policia Municipal de la Seu d’Urgell intensifica el control d’identificació 
de gossos per comprovar si l’Ajuntament disposa del seu ADN
Aquest mes de maig s'han intensi-
ficat els controls per part de la 
Policia Local per tal d'identificar i 
sancionar aquells propietaris de 
gossos que encara no han facili-
tat l'ADN de la seva mascota a 
l'Ajuntament de la Seu d'Urgell.
Recordem que la identificació 
genètica dels gossos a través de 
l'ADN es va implantar el juliol de 
2018 amb l'objectiu de poder 
actuar amb decisió cap als pro-
pietaris incívics que no recollien 
les defecacions dels seus ani-
mals.

Es dona el tret de sortida a la segona edició del Matchfunding Arrela't a l’Alt 
Pirineu i Aran
Amb l'objectiu de contribuir a 
posar en pràctica noves fórmules 
per reactivar el teixit socioeconò-
mic de l'Alt Pirineu i Aran, està pre-
vist engegar una segona edició de 
la campanya de finançament 
col·lectiu de projectes amb retorn 
social al territori, anomenada 
"Matchfunding Arrela't Alt Pirineu i 
Aran" en la qual les administra-
cions complementen amb un 
fons públic de 24.000 € les apor-
tacions de la ciutadania a través 
de la plataforma de micromece-
natge Goteo.org. Aquesta és una 
eina digital de finançament 
col·lectiu per al desenvolupament 

Des de l'Ajuntament urgellenc 
s'afirma que és important dispo-
sar el codi genètic de tots els 
gossos del municipi per tal de 
poder comparar les mostres de 
femta recollides a la via pública 
per poder determinar de quin 
animal procedeixen i així poder 
sancionar el propietari infractor.
Actualment es troben inscrits al 
registre censal municipal un total 
de 1.342 gossos dels quals es 
disposa de l'ADN d'un 62%.
D'acord amb l'ordenança munici-
pal de tinença i protecció dels ani-
mals, en el seu article 39, preveu 

que els propietaris de gossos 
tenen l'obligació de facilitar l'ADN 
a l'Ajuntament de la Seu d'Urgell i, 
que en cas contrari, podran ser 
sancionats. El fet de no facilitar 
l'ADN està tipificat com a infrac-
ció greu amb sancions que van 
dels 251 als 600 €.
Aquest augment de control dels 
gossos ha permès identificar una 
cinquantena de propietaris de 
gossos dels quals el 40% no havia 
facilitat l'ADN a l'Ajuntament i, 
d'acord amb l'ordenança munici-
pal seran sancionats.

de projectes amb finalitats so-
cials, culturals, educatives o al-
tres. Es preveu repartir 48.000 € o 
més en un màxim de 6 projectes 
que s'escolliran, per part d'un jurat 
independent, en funció de les 
bases previstes.
Aquesta segona convocatòria 
conjunta de les sis comarques de 
l'Alt Pirineu seguirà la línia de la 
primera campanya de microme-
cenatge que va tenir lloc el passat 
2020 i que va ser tot un èxit. Serà 
un procés de diferents jornades 
de treball que culminarà amb 
una campanya de finançament 
col·lectiu. Primerament per donar 

a conèixer aquesta convocatòria i 
ajudar tots els interessats/des a 
preparar la candidatura dels seus 
projectes i fer xarxa, s'ha previst 
un programa d'activitats que co-
mença amb unes jornades co-
marcals a cadascuna de les sis 
comarques:





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



Després de dos anys en què la 
tradicional cursa per acabar 
l'any no es va poder celebrar a 
causa de la pandèmia provoca-
da per la Covid-19, la Sant 
Silvestre de la Seu-Memorial 
Marc Penya Turet va retornar el 
passat dissabte, en una jornada 
plenament primaveral, en el for-
mat tradicional, però sota la 
llum del sol. Així, 409 corredors 
es van tornar a retrobar i amb el 
color de les seves samarretes 
van tenyir de groc la plaça dels 
Oms de la capital alturgellenca.
Amb un recorregut de 3,6 km, 
que els participants van poder 

Èxit de la Sant Silvestre urgellenca primaveral

fer corrent o bé caminant, Jordi 
Carrascal (12 minuts 50 se-
gons), en homes, i Maria Miró 
(14 minuts 39 segons), en do-
nes, van aconseguir creuar la 
línia d'arribada en primera posi-
ció. En la categoria d'homes, 
la segona i tercera posició 
va ser per Eduardo Ribera i Toni 
Artigues. En dones, Núria Gi-
ménez i Gisela Vallverdú van 
ocupar el segon i tercer lloc, res
pectivament.
cursa solidària va permetre reu-
nir fins a 2.678 euros destinats 
íntegrament a la Fundació
d'Oncologia Infantil Enriqueta 
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Villavecchia, que ajuda a infants 
i joves malalts de càncer o amb 
altres malalties greus, fet que 
va incentivar a l'organització a 
continuar un any més amb 
aquest fantàstic esdeveniment.

Jornada històrica pel pàdel ur-
gellenc i pirinenc la del cap de 
setmana passat on dos dels 
equips femenins de l’Urban 

El Femení B Aguilera It Services de l’Urban Sport fa història i accedeix a 
la fase final de la Copa Catalunya
Per la seva part, el Femení A Fustes Grau també va tenir a tocar l’accés a la ronda final 
de Barcelona

Sport La Seu (el Femení A 
Fustes Grau i el Femení B 
Aguilera It Services, cadascun 
en la seva respectiva categoria) 
van disputar la ronda de 
Tarragona de la Copa Catalunya 
després d’haver vençut el mes 
passat en la ronda prèvia de 
Lleida. La ronda tarragonina es 
va celebrar al club PadelNou 
d’Hospitalet de l’Infant i va ser el 
preludi de la ronda final que es 
celebrarà aquest proper cap de 
setmana a Barcelona. En aques-
ta ronda final hi va accedir el 
Femení B Aguilera It Services 

després de vèncer el passat dis-
sabte al CT Valls B (2-1) i el pas-
sat diumenge al CT Barà C 
(2-1). És la primera vegada que 
un equip de pàdel de l’Alt Urgell 
accedeix a aquesta última ron-
da, fet que, segons la capitana 
del conjunt de la Seu d’Urgell, 
Gemma Besolí, "consolida el 
creixement imparable del pàdel 
femení al nostre club i a la resta 
del territori." Per la seva part, el 
Femení A Fustes Grau també va 
realitzar molt bon paper en cau-
re per un sol punt (2-1) contra el 
Club Pàdel Cambrils.

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)



Horari: de dilluns a diumenge de 8.00 a 23.00 h

OBERT TOTS ELS DIES!

Passeig Joan Brudieu 11 -  la Seu d’Urgell, Lleida 



Salut 12

Dia Mundial Sense Tabac

El Dia Mundial Sense Tabac, 
promogut per l'Organització 
Mundial de la Salut (OMS) des 
de 1988, aconsegueix centrar 
l'atenció general sobre el prin-
cipal problema que represen-
ta el consum de tabac per a la 
salut pública. Alhora, propicia 
actuacions concretes que es 
consoliden i s'integren en el 
conjunt d'estratègies per a la 
prevenció i el control del taba-
quisme.

Suport presencial:
Demaneu visita al vostre 
centre de salut, on us podran 
assessorar sobre el procés de 
deixar de fumar i prescriure-us 
tractament farmacològic si ho 
consideren adient (Programa 
"Atenció primària sense fum").

Cerqueu informació i ajuda a 
la farmàcia; hi ha una xarxa de 
farmàcies sense fum, en les 
quals els professionals farma-
cèutics també us proporcio-
naran assessorament. Farmà-
cies de Barcelona, Farmàcies 
de Tarragona i Farmàcies de 
Lleida.

Si ingresseu en un centre hos-
pitalari, és possible que us ofe-
reixin ajuda per superar l'abs-
tinència durant l'estada i per 
deixar de fumar. (Xarxa Catala-
na d'Hospitals sense fum).

                 

Anna Gómez
Infermera CAP de la Seu d'Urgell

Si vols deixar de fumar, 
contacta amb els teus re-
ferents de salut i t'indica-
ran els recursos que tens 
al teu abast.







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 Guilanyà
Av. Guillem Graell, 16

973 355 891

Del 3 al 9 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 3 AL 6 DE JUNY

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 4 - 18.00 h
            20.00 h
Dg 5 - 17.00 h
            19.30 h
Dl 6- 20.00 h

Ds 4 - 20.15 h
Dg 5 - 19.15 h
Dl 6- 20.15 h

Dg 5 - 17.15 h Ds 4 - 17.45 h




