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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



www.urbansportlaseu.es

PROMO ESTUDIANTS
ESTIU 2022

gym+clases:
2 mesos 75 €
3 mesos 110 € 
4 mesos 140 €

Quota VIP:
2 mesos 95 €
3 mesos 140 €
4 mesos 180 €
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L’Insomni d’Estiu 2022,  arrenca dijous 23 de juny amb una màster 
class d‘spinning a càrrec d’Urban Sport La Seu i ofereix 27 propostes 
d’oci alternatiu als i les joves a la Seu d’Urgell i comarca

L'Insomni d'Estiu 2022, progra-
ma d'oci alternatiu per a joves a 
la Seu d'Urgell i comarca, es va 
presentar públicament a l'Ofici-
na Jove de l'Alt Urgell a càrrec 
de l'alcalde urgellenc, Francesc 
Viaplana, el vicealcalde, Jordi 
Fàbrega, i el regidor de Joven-
tut, Joan Llobera, i es va anun-
ciar que comença aquest dijous 
23 de juny i s'allargarà fins al 28 
d'agost.
Enguany, Insomni presenta un 
total de 27 activitats que s'ini-
ciaran aquest dijous 23 de juny, 
a dos quarts de set de la tarda, 
amb una màster class d'spin-
ning, a càrrec d'Urban Sport La 
Seu, que tindrà lloc a la plaça de 
Les Monges. Per participar-hi 
cal inscriure's al mateix Urban 
Sport. Aquesta activitat té un 
cost de 5 € per persona.

En total, els i les joves a la Seu i 
comarca podran gaudir d'un 
total de 27 activitats programa-
des: música, piscina nocturna, 
teatre, art, esports, natura, 
cinema, joc, entre d'altres pro-
postes lúdiques.

Com a novetat d'aquest Insom-
ni d'Estiu 2022 destaca l'activi-
tat que tindrà lloc el dissabte 9 
de juliol coorganitzada per 
ALLAU i l'Oficina Jove de l'Alt 
Urgell: Juguem!, la 1a Nit de 
Jocs amb ALLAU, 12 hores se-
guides de joc, des de les vuit del 
vespre fins a les vuit del matí.

Una altra proposta novedosa 
d'enguany són les dues activi-
tats que tindran lloc al Parc del 
Segre: el dijous 14 de juliol amb 
Cinema a la fresca des de l'ai-

gua, on es podrà veure la pel·lí-
cula Piranhas 3DD, des de les 
barques de ràfting (aquesta ac-
tivitat s'ha organitzat conjunta-
ment per l'Oficina Jove, el Servei 
Municipal d'Esports i el Parc 
Olímpic del Segre); i el dijous 11 
d'agost amb Diversió a l'aigua 
amb la teva colla, competicions 
i activitats des de l'aigua (pro-
posta coorganitzada per l'Ofici-
na Jove, el Club Cadí Canoe 
Kayak i el Parc Olímpic del 
Segre).

A més a més de totes aquestes 
novetats, Insomni d'Estiu 2022 
proposa un espectacle de 
poesia i dansa-teatre, l'obra de 
teatre 'Romonia i Juliet', sessió 
d'entrenament personal.

Camina Pirineus completa la xarxa de miradors panoràmics arreu de 
l’Alt Urgell

8. Miradors de la Trava, al muni-
cipi de la Vansa i Fórnols.
9. Mirador de la Clua, al munici-
pi de Bassella.
10. Mirador de Santa Pelaia, al 
municipi de Fígols i Alinyà.
11. Mirador de Coll de Nargó, al 
municipi de Coll de Nargó.
12. Mirador de coll de Bancs, al 
municipi de la Vansa i Fórnols.
13. Mirador de la collada de 
Pubill, al municipi de Montferrer 
i Castellbò.
14. Mirador de l'Ajuntament de 
Peramola, al municipi de Pera-
mola.
15. Miradors de la carretera de 
Politg, al municipi de Peramola.
16. Mirador de Gavarra, al muni-
cipi de Coll de Nargó.

Durant la darrera dècada del 
segle XX es van començar a ins-
tal·lar miradors panoràmics a 
diversos indrets de l'Alt Urgell 
amb la finalitat de donar a 
conèixer el paisatge i el patrimo-
ni natural que des d'aquests 
llocs es podia contemplar, amb 
una variada tipologia, fruit d'au-
tories i plantejaments diferents 
segons el moment. Des del pro-
jecte Camina Pirineus s'ha pro-
posat fer una tasca sistemàtica 
de senyalització dels indrets 
més suggeridors de la comarca, 
segons un model unificat, amb 
l'objectiu d'identificar i interpre-
tar el patrimoni que des de ca-
dascun d'ells s'albira. El projecte 
també vol intervenir en l'actualit-
zació i la substitució d'antics mi-
radors que s'han vist afectats 
pel pas del temps.

El projecte Camina Pirineus ha 
decidit instal·lar de nou o res-
taurar un total de setze mira-
dors, que són els següents:

1. Mirador del port del Cantó, al 
municipi de Montferrer i Castell-
bò.
2. Mirador de la carretera d'Es-
tamariu, al municipi d'Estama-
riu.
3. Mirador d'Arsèguel, al munici-
pi d'Arsèguel.
4. Mirador de Toloriu, al munici-
pi de Pont de Bar.
5. Miradors de Santa Fe, al mu-
nicipi d'Organyà.
6. Mirador de Narieda, al muni-
cipi de Fígols i Alinyà.
7. Mirador del Querforadat, al 
municipi de Cava.



Foto: Ajuntament de la Seu d´Urgell

4Notícies

Lliurats els guardons de la sisena edició del Premi Joles Sennell de 
contes infantils
El Pati de la Biblioteca Sant Agustí 
de la Seu d'Urgell va ser l'escenari el 
passat dissabte, 18 de juny, de l'ac-
te de lliurament dels guardons de la 
sisena edició del concurs Premi 
Joles Sennell de contes infantils.
El guanyador del premi principal, el 
de la categoria E (més de 18 anys), 
ha estat Marc Cortès Pastor, de Coll 
de Nargó, amb el conte "La volta 
passarà per l'escola". D'altra banda, 
el jurat va triar com a finalista la his-
tòria "En Martí, l'arbre de les fulles 
de colors", de Marina Sancho Roca, 
de Bràfim (Alt Camp). Finalment, es 
va atorgar un accèssit a Pau Martí 
Clotet, de la Seu d'Urgell, pel conte 
"El fil d'estendre".

En la categoria A (10 - 11 anys), la 
guanyadora ha estat Martina 
Guerrero Coma, amb "La màgia de 
la música". La història finalista l'ha 
escrit Marc Piñol Fité, sota el títol 
"L'abella al·lèrgica al pol·len".
Pel que fa a la categoria B (12 - 13 

anys), el premi se'l va endur Blanca 
Carbonell Monrós per "La motxilla 
de la Maria", mentre que Aina Barrio 
Justo va ser finalista amb "Les 
bruixes de la Seu".
En la categoria C (14 - 15 anys) va 
guanyar el conte "La guineu Matilda, 
el porc fer Bacó i la truita terrible", de 
Tona Majoral Fernández. La història 
"Cap de setmana de tresors", d'Anna 
Cerdanya Fenés, va ser triada com a 
finalista.
Finalment, Isabel Canut Sumarroca 
va ser la guanyadora de la categoria 
D (16 - 17 anys) amb el conte 
"Infàncies perdudes", mentre que Nil 
Capdevila Colom va ser finalista 
amb "Afecte i engany".

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

El Punt Òmnia de la Seu d’Urgell lliura 128 certificats a les persones 
participants en els diferents tallers dedicats a les TIC
 El Punt Òmnia de la Seu d'Urgell va 
celebrar l'acte de lliurament de certi-
ficats als i les participants dels dife-
rents tallers relacionats amb les no-
ves tecnologies que s'han realitzat 
durant el curs 2021-2022. L'acte va 
estar presidit per l'alcalde urgellenc, 
Francesc Viaplana, el vicealcalde ur-
gellenc, Jordi Fàbrega, la tinent d'al-
calde d'Atenció a les Persones, 
Marian Lamolla, i la dinamitzadora 
del Punt Òmnia a la capital alturge-
llenca, Ester Collado, que van lliurar 
a mans cadascun dels 128 certifi-
cats.

En el transcurs de l'acte, Francesc 
Viaplana va felicitar als i les partici-

pants dels tallers sobre les 
Tecnologies de la Informació i la 
Comunicació (TIC) que s'han dut a 
terme aquest any en aquest espai. 
Per la seva part, Marian Lamolla, en 
va fer una "bona valoració" del tan-
cament d'aquest curs que avui fina-
litzava. "Aquest any s'ha quasi nor-
malitzat l'aforament, que els dos 
darrers anys s'havia reduït a causa 
de la pandèmia", va puntualitzar 
Lamolla.

Aquest curs 2021-22 ha tingut com 
a novetat un taller dirigit a personal 
de la Fundació Sant Hospital, sobre-
tot a persones que treballen a la cui-
na, al servei de neteja i a la bugade-

ria, als qui s'ha fet una formació so-
bre l'ús de correu corporatiu i noves 
tendències en formació a través de 
plataformes virtuals o ús del mòbil. 
"El resultat d'aquesta col·laboració 
ha estat molt ben rebuda i amb sa-
tisfacció per part dels i les partici-
pants. Agraïm a l'Ester Collado per 
posar-ho fàcil", va explicar la tinent 
d'alcalde d'Atenció a les Persones 
de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell, 
que va afegir que "l'alfabetització di-
gital té més sentit que mai en els 
temps que vivim i és la filosofia en la 
que es basa el Punt Òmnia: fer arri-
bar la tecnologia a tots els col·lec-
tius sense deixar ningú enrere".
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L'espectacle medieval "Cercamón" compleix el 25è aniversari de la seva estrena
Les representacions dels dies 19 i 20 d'agost d'enguany tindran un caràcter commemoratiu

El dia 11 d'agost de 1997 s'es-
trenava a les ruïnes de l'antic prio-
rat de Costoja, a la vall de Castell-
bò, l'espectacle medieval Cerca-
món, basat en la novel·la del 
mateix títol de l'escriptor Lluís Ra-
cionero (La Seu d'Urgell, 1940 – 
Barcelona, 2020). L'obra, dirigida 
per Jordi Llop i interpretada per 
una quinzena d'actors i actrius 
amateurs de l'Alt Urgell i Andorra, 
s'havia d'haver d'estrenat el dia 
anterior, però un intens xàfec d'ai-
gua, que va caure a l'hora que 
s'havia de fer la representació, ho 
va impedir.

Vint-i-cinc anys després, Cerca-
món 2022 es disposa a cele-
brar-ho amb dues representa-
cions, els dies 19 i 20 d'agost 
vinent, que faran una mirada re-
trospectiva a la història de l'espec-
tacle. Les dues sessions tindran 
novament per escenari les ruïnes 
de Costoja, el lloc on van ser en-

terrats el vescomte Arnau de Cas-
tellbò i la seva filla Ermesenda i on 
Lluís Racionero clou la seva no-
vel·la. L'obra estarà dirigida per 
Irina Robles i produïda per Puc 
Fer Teatre, amb el finançament i 
el suport de l'EMD Vila i Vall de 
Castellbò, l'Ajuntament de Mont-
ferrer i Castellbò i el Consell Co-
marcal de l'Alt Urgell i la col·labo-
ració de l'Institut d'Estudis Iler-
dencs i la Diputació de Lleida.

Des de l'organització s'està treba-
llant també en tres projectes 
commemoratius dels 25 anys de 
Cercamón: una exposició, una pu-
blicació i un vídeo.

Cercamon ha tingut tres escena-
ris diferents: Costoja, Vilamitjana i 
Castellbò. A Costoja es va repre-
sentar entre els anys 1997 i 2002. 
El 2003 es va traslladar al poble 
de Vilamitjana, on hi va romandre 
ininterrompudament fins al 2013, 

per tornar a Costoja el 2014 i el 
2015. L'any següent, el 2016, es 
va fer a Castellbò. A partir d'ales-
hores, es va passar a escenificar 
cada dos anys, novament a Cos-
toja, tot i que, a causa de la pandè-
mia, les representacions del 2020 
es van haver d'ajornar fins al 
2021.
De Cercamón se n'ha fet diverses 
versions amb l'objectiu que cada 
any sigui diferent a l'anterior, tot i 
mantenir la fidelitat a l'esperit ori-
ginal.





Av. del Valira, 27. Tel: 973 35 05 40
Fax: 973 35 19 97

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 €



TENDALS
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Andorra podria tenir una nova oportunitat amb els Jocs Olímpics 
d’Hivern de cara a l’any 2034
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L’Ajuntament de la Seu d’Urgell homenatja 
als i les docents jubilats aquest curs
L'Ajuntament de la Seu d'Urgell 
ha homenatjat als i les mestres i 
als professors i les professores 
que s'han jubilat en aquest curs, 
en un acte celebrat a la sala de 
plens de l'edifici consistorial. 
L'alcalde de la Seu, Francesc 
Viaplana, el vicealcalde, Jordi 
Fàbrega, i la regidora d'Educa-
ció, Núria Tomàs, han lloat la 
feina duta a terme per part 
d'aquests docents en els dife-
rents centres educatius de la 
capital alturgellenca.

Els homenatjats i les homenat-
jades han estat: Eugènia Canillo, 
Mercè Aguas, Dolors Ficapal, 
Pepita Jordana, Ricard Calvo, 
Margarita Espinosa, Orlando 
Fernández, Montserrat Alaya, 
Àngela Cámara, Alfredo de la 
Rosa i Joana Navarro.

En aquest mateix acte també 
s'ha fet la cloenda del Pla 
Educatiu d'Entorn d'aquest curs 
2021-202, que a través d'un ví-

deo s'ha fet un repàs de les di-
verses activitats que s'han rea-
litzat. A més, s'ha agraït pública-
ment a les persones que han 
participat voluntàriament en els 
diferents projectes.

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

tur projecte, i el país torna a obrir 
les portes per oferir unes in-
fraestructures que han estat re-
conegudes internacionalment, 
acollint diferents proves de gran 
prestigi, sobretot pel que fa a 
l'esquí alpí.
Els continus conflictes entre 
Catalunya i l'Aragó, que han 
anat succeint-se al llarg dels da-
rrers mesos han posat damunt 
la taula la pregunta de què hau-
ria passat si Andorra hagués 
ocupat el lloc de l'Aragó amb an-
terioritat. Sobre aquesta qüestió 
va parlar ahir, en declaracions a 
El Periòdic, l'alcalde de la Seu 
d'Urgell, Francesc Viaplana, qui 
va assenyalar que "sempre he 
dit que m'haguera agradat que 
Andorra formés part de la candi-
datura pel 2030, ja que l'hauria 

Andorra torna a obrir les portes 
d'una futura inclusió en la candi-
datura per formar part de les 
seus que acollirien els Jocs 
Olímpics d'Hivern el pròxim any 
2034. Després que el Comitè 
Olímpic Espanyol (COE) anun-
ciés oficialment que no es pre-
sentaria cap projecte pel 2030 a 
causa de les desavinences en-
tre Catalunya i l'Aragó, s'ha plan-
tejat un nou escenari, proposat 
precisament pel president del 
COE, Alejandro Blanco, en el 
qual Catalunya es presentaria 
en solitari.

No obstant això, les bones rela-
cions entre el Govern i la 
Generalitat catalana podria do-
tar el Principat d'una nova opor-
tunitat per ser inclosos en un fu-

fet molt més forta, però és el 
COE l'encarregat de decidir 
finalment, i és una llàstima que 
no s'hagi vist l'aportació que 
hauria fet, en aquest cas, 
Andorra".

Per la seva part, el ministre por-
taveu del Govern d’Andorra, Eric 
Jover, va voler deixar clar ahir 
que "no se'ns pot acusar de no 
ser proactius, ja que des del pri-
mer moment hem ofert les nos-
tres infraestructures de primera 
categoria a escala mundial". 
Jover també va fer incís en què 
"nosaltres sempre hem dit que 
era interessant, positiu, que vo-
líem sumar i que, a més a més, 
pensem que poder vendre la 
marca Pirineu reforça a tots els 
territoris implicats".
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Dia de la Gastronomia Sostenible

Amb motiu del Dia de la Gas-
tronomia Sostenible, el 18 de 
juny, les dietistes-nutricionis-
tes de l'Alt Pirineu i Aran junta-
ment amb les de Lleida hem 
elaborat un llibret amb un ca-
lendari de fruites i verdures de 
temporada, consells de 
consum responsable i soste-
nible per tal de fomentar la 
compra de productes de tem-
porada i proximitat, reduir el 
malbaratament alimentari i 
promoure un estil de vida sa-
ludable. A més a més, al llibret 
hi podeu trobar receptes esta-
cionals i consells sobre com 
organitzar la nevera.

Què és la gastronomia 
sostenible?

Es defineix com la preparació i 
consum de plats d'una deter-
minada regió que té en 
compte l'origen dels ingre-
dients, com són cultivats, com 
arriben als mercats i finalment 
al consumidor. La gastrono-
mia sostenible implica seguir 
uns hàbits alimentaris més 
respectuosos amb el medi 
ambient i seguint les tradi-
cions locals. Sens dubte, una 
alimentació saludable basada 
en el consum de fruites, horta-

lisses i verdures és la millor 
opció no solament per la salut 
sinó també pel nostre entorn.

Consells de consum res-
ponsable
■ Informa't de l'origen dels pro-
ductes.
■ Compra en comerç de proxi-
mitat, als mercats municipals i 
botigues locals.
■ Fes la llista de la compra i 
evita llençar menjar.
■ Escull fruites i verdures de 
temporada, inclou-les als dos 
àpats principals del dia.
■ Redueix el consum d'ali-
ments ultraprocessats i priorit-
za aliments frescos.
■ Incorpora aliments ecolò-
gics.
■ Participa en horts particulars 
o comunitaris

Us podeu descarregar el lli-
bret als vostres dispositius 
electrònics a través d'aquest 
codi QR.
                 

Laia Vilarrubla
Dietista-Nutricionista del CAP de 
La Seu d'Urgell

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
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FARMÀCIA DE GUÀRDIA - LA SEU D’URGELL

Farmàcia Marsinyach
C. Major, 34
973 350 120

Del 24 al 30 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
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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

TANCAT PER 
VACANCES 
FINS AL DIA 

15 DE JULIOL




