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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
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El passat dilluns, 27 de juny, es va 
inaugurar la Re-Trobada Esportiva 
de Residències 2022 de la Seu d'Ur-
gell i comarca, Cerdanya i Principat 
d'Andorra. Aquesta trobada està 
adreçada a gent gran que viu en re-
sidències. Es tracta d'una jornada 
esportiva en la que es realitzen di-
verses proves per a totes les perso-
nes residents que han estat entre-
nant durant tot l'any.

Aquesta edició, igual que l'any pas-
sat, compta amb alguns canvis 
substancials atenent a la situació 
sanitària: no és presencial i cada re-

sidència organitza i realitza a cada 
centre les diferents proves establer-
tes durant aquesta setmana del 27 
de juny a l'1 de juliol.

Enguany, com en edicions anteriors, 
hi participen centres residencials de 
les comarques de l'Alt Urgell i de 
Cerdanya, una del Berguedà, així 
com del Principat d'Andorra. Les re-
sidències participants són:

Residència Clara Rabassa d'Andor-
ra.
Centre Sociosanitari El Cedre d'An-
dorra.

Residència Llar de Sant Josep de La 
Seu d'Urgell.
Residència Sant Roc de Bellver de 
Cerdanya.
Residència Fundació Hospital de 
Puigcerdà.
Residència Fundació Sant Hospital 
de La Seu d'Urgell.
Residència Càser Residencial d'Olia-
na.
Residència d'Avis de La Pobla de 
Lillet.
Centre de dia Cencra de Santa 
Coloma (Creu Roja Andorrana).
Centre Major de Sant Julià de Lòria 
(Creu Roja Andorrana).

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

Durant la darrera dècada del segle 
XX es van començar a instal·lar mi-
radors panoràmics a diversos in-
drets de l'Alt Urgell amb la finalitat 
de donar a conèixer el paisatge i el 
patrimoni natural que des d'aquests 
llocs es podia contemplar, amb una 
variada tipologia, fruit d'autories i 
plantejaments diferents segons el 
moment. Des del projecte Camina 
Pirineus s'ha proposat fer una tasca 
sistemàtica de senyalització dels in-
drets més suggeridors de la comar-
ca, segons un model unificat, amb 
l'objectiu d'identificar i interpretar el 
patrimoni que des de cadascun 
d'ells s'albira. El projecte també vol 
intervenir en l'actualització i la subs-
titució d'antics miradors que s'han 
vist afectats pel pas del temps.

El projecte Camina Pirineus ha deci-
dit instal·lar de nou o restaurar un 
total de setze miradors, que són els 
següents:

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

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

Engega la Re-Trobada Esportiva de Residències 2022 de l’Alt Urgell, 
Cerdanya i Principat d’Andorra

8. Miradors de la Trava, al municipi 
de la Vansa i Fórnols.
9. Mirador de la Clua, al municipi de 
Bassella.
10. Mirador de Santa Pelaia, al mu-
nicipi de Fígols i Alinyà.
11. Mirador de Coll de Nargó, al mu-
nicipi de Coll de Nargó.
12. Mirador de coll de Bancs, al mu-
nicipi 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 Peramola.
15. Miradors de la carretera de 
Politg, al municipi de Peramola.
16. Mirador de Gavarra, al municipi 
de Coll de Nargó.
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El dia 9 de juliol torna a Bellestar el Festival de Jazz Folk del Pirineu
Els Set Inferns encara la segona 
edició del festival amb la voluntat 
de consolidar l'esdeveniment i 
ampliar l'experiència del públic 
després d'una reeixida estrena 
l'estiu passat.
El certamen arriba enguany a la 
seva segona edició continuant 
fidel als objectius amb els quals 
va néixer, com revaloritzar la cul-
tura i la música d'arrel, impulsar la 
vitalització de l'escena jazzística 
al Pirineu i crear espais d'intercan-
vi i fusió entre públic i músics de 
l'escena del jazz i el folk. Alhora, el 
festival vol ser també un punt de 
trobada d'artistes emergents del 
territori i donar espai i suport a 
nous projectes de composició 
pròpia. I encara té més valor que 
això passi en un petit poble del Pi-
rineu, potenciant la descentralit-

zació de l'oferta cultural i garan-
tint el lliure accés a aquesta des 
de tots els públics i territoris.
Els Set Inferns ja ha presentat el 
cartell d'aquesta segona edició. 
En total, 4 concerts i 6 tallers que 
aposten pel talent emergent i la 
qualitat musical. El programa 
comptarà amb noms com Alba 
Careta i Roger Santacana, Arnau 
Obiols, Kike Pérez
Quintet, Flowk, Sorguen, Sergi 
Vergés, Dani López, Encantades, 
Pep Lizandra i Pablo Martín Trio.
El festival, que va celebrar la seva 
primera edició el 2021, presenta 
com a novetats l'ampliació de 
l'oferta formativa, proposant nous 
tallers tant de l'espectre folk i jazz, 
i obrint una nova línia a mig camí 
d'ambdós, on la fusió i la reinter-
pretació es donen de la mà per 

traçar nous camins musicals. 
També s'ha ampliat la proposta 
de concerts seguint la mateixa 
estratègia, amb formacions del 
jazz, del folk i grups que experi-
menten i s'aproximen als dos 
estils. Finalment, s'ha introduït la 
jam com a cloenda del festival i 
com a espai d'invenció i de troba-
da d'artistes i públic.

El Consell Comarcal de l’Alt Urgell acorda destinar als municipis amb escola 
els ajuts de cura per a nens i nenes
Els recursos provenen del Departament d’gualtat i Feminismes de la Generalitat

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

En el decurs del ple ordinari cele-
brat el passat dimarts, 21 de juny, 
el Consell Comarcal de l'Alt Urgell 
va acordar destinar als municipis 
amb escola els ajuts que el Depar-
tament d'Igualtat i Feminismes 
atorga als consells comarcals i 
als municipis de més de 20.000 
habitants per als serveis de cura 
puntual per a nens i nenes de 0 a 
14 anys. Tot i que la subvenció 
rebuda pel Consell Comarcal co-
rrespon a l'exercici de 2021, la jus-
tificació de despeses abasta els 
anys 2021 i 2022.
En el cas de l'Alt Urgell, la subven-
ció atorgada pel Departament 

d'Igualtat i Feminismes és de 
52.001,35 euros. Per raons tècni-
ques, el Consell Comarcal ha de-
manat l'ajornament d'una part de 
l'ajut, concretament de 10.219,93 
euros, de tal manera que l'import 
disponible és de 41.781,38 euros.

El criteri que s'ha seguit és el de 
destinar aquesta subvenció als 
municipis que compten amb 
escola i que realitzen casals en 
períodes no lectius i/o que comp-
ten amb espais d'acollida a les es-
coles i/o escoles bressol fora de 
l'horari escolar (matinal, de 
migdia o tarda). En conseqüència, 

els municipis beneficiaris seran 
Alàs i Cerc, Coll de Nargó, Josa i 
Tuixent, Montferrer i Castellbò, 
Oliana, Organyà, Peramola, Ribera 
d'Urgellet i la Seu d'Urgell.

Per la distribució dels recursos 
d'aquesta subvenció es tindran en 
compte dos trams. El primer tram 
es calcularà en funció de les ne-
cessitats de les persones 
usuàries, mentre que el segon 
respon a altres necessitats no 
proporcionals a la població, com 
la infraestructura o la comunica-
ció dels serveis.
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Un grup de joves d’Arran Alt Urgell ocupen un local comercial a la 
Seu d’Urgell
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crida a "defensar els espais sota 
control obrer", esmentant 
l'adreça d'aquest local. En les 
hores posteriors, van confirmar 
l'ocupació i van anunciar la in-
tenció de convertir aquest lloc 
en un "casal socialista", alhora 
que feien públic un programa 
d'activitats per al mateix dia, que 
incloïa un "vermut popular", una 
"visita cultural per la Seu" per als 
assistents i un sopar amb cine-
fòrum. També des d'Arran Alt 
Urgell, el passat diumenge van 
publicar un comunicat argu-

Arran Alt Urgell va fer pública el 
passat cap de setmana l'ocupa-
ció d'un local comercial (antiga 
oficina de Caja Madrid) al nú-
mero 48 de l'avinguda Pau 
Claris de la Seu d'Urgell. El local, 
pertanyent a Servihabitat, està 
actualment a la venda. El grup 
de joves d’Arran va fer pública 
l'acció divendres a la nit, poques 
hores després d'haver organit-
zat una revetlla de Sant Joan a 
la plaça de Joan Sansa, a prop 
de l'avinguda de Pau Claris. Des 
de les xarxes socials, feien una 

mentant l'ocupació ja que en la 
seva opinió "els joves de classe 
treballadora del Pirineu" no te-
nen "espais on socialitzar ni on 
desenvolupar-nos com a joves", 
que senten "que la Seu no és 
casa nostra" i que "qualsevol in-
tent de revertir-ho és contestat 
amb violència per part dels cos-
sos de seguretat i les institu-
cions". Al document, acompan-
yat d'imatges de l'ocupació, 
també diuen que volen "canalit-
zar la ràbia" i "fer unitat de clas-
se" per "abolir el capitalisme".

La Seu d’Urgell engega 'Comerços Centenaris' per homenatjar a 
aquells establiments de fa més de 100 anys que donen vida a la ciutat

anirem incorporant nous co-
merços que arribaran als cent 
anys d''existència", explica la re-
gidora de Comerç de l'Ajunta-
ment urgellenc, Núria Tomàs.

Referent del comerç al Pirineu

La Seu d'Urgell ha estat un refe-
rent del comerç al Pirineu du-
rant segles. A la capital alturge-
llenca encara es conserven al-
guns establiments comercials 
amb més de cent anys d'anti-
guitat que han estat sempre re-
gentats per la mateixa família i 
han dut a terme la mateixa acti-
vitat comercial durant tot 
aquest segle d'història. Es trac-

L'Àrea de Comerç de l'Ajunta-
ment de la Seu d'Urgell, endega 
el projecte 'Comerços Cente-
naris', un recull i un homenatge 
a totes les persones i als seus 
establiments que s'han conser-
vat regentats per la mateixa fa-
mília i amb la mateixa activitat 
comercial, durant més de cent 
anys.

"Amb aquesta iniciativa volem 
fer un homenatge a tots aquells 
comerços de la Seu que fa més 
de cent anys que donen vida a la 
ciutat. Els volem visibilitzar i 
donar-ne a conèixer la seva 
història. No és un projecte tan-
cat, al llarg dels propers anys 

ta de la drogueria Rebés, cone-
guda com Ca La Paca, la 
Formatgeria Eugene, la joieria 
Casa Garxina, Cal Mestre i Cal 
Muntó. Aquests cinc comerços 
han rebut una placa distintiva, i 
es preveu poder anar afegint al-
tres comerços urgellencs al pro-
jecte, així que vagin complint el 
segle d'història.

En el projecte 'Comerços Cen-
tenaris' s'ha realitzat una recer-
ca històrica alhora que s'ha tin-
gut en compte la memòria i el 
testimoni de les persones que 
avui dia encara regenten 
aquests comerços.

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 €



Necessites assessorament 
professional per adquirir o 

vendre el teu immoble?

www.finquesplanes.com

973 35 45 77
laseu@finquesplanes.com

C. Sant Ot, 2 - La Seu d’Urgell

Nosaltres t'acompanyem abans, 
durant i després de la compravenda
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Els beneficis de gaudir del teu gym a l’estiu

És cert, els mesos d'estiu 
són per gaudir de les va-
cances, desconnectar i 
descansar. Però des de 
l'Urban volem recordar-te 
els beneficis de gaudir del 
teu club durant aquest 
estiu.

1 Gaudim de més temps 
lliure! Així que si vols po-
sar-te en forma, ara és el 
moment perfecte! Aprofita 
les hores, les tardes són 
molt més llargues i podem 
aprofitar molt més qualse-
vol exercici.

2 Rutina: Inclou el teu pla 
esportiu en el teu dia a dia. 
Organitza't la setmana i no 
busquis excuses. Obliga't 
a acudir al club i treu-li 
partit a les teves hores 
mortes! Així quan tornin 
els mesos d'hivern, no fal-
taràs cap dia a la teva cita! 
Consell: aprofita les clas-
ses col·lectives. Són una 
gran alternativa per com-
batre la mandra, i per "so-
cialitzar" al gimnàs, que 
mai està de més. És la 
manera estupenda d'inte-
grar-se.

3 El gimnàs acostuma a 
estar més tranquil. Tro-
baràs el teu club al 50%, ja 
que moltes de les perso-
nes aprofiten els mesos 
d'estiu per anar de vacan-
ces.

4 Entrenador personal, 
per si no ho coneixes, és 
un dels avantatges que 
disposes ja que tens més 
temps. Amb el nostre 
servei de benestar inte-
gral t'ajudem a aconse-
guir els teus objectius, ja 
sigui a la sala fitness, 
classes dirigides i/o 
pàdel. Compta amb ells 
per analitzar i planificar el 
teu entrenament en la dis-
ciplina que necessitis. A 
més, l'entrenador perso-
nal podrà anar mesurant 
els teus exercicis, aju-
dant-te amb la tècnica 
–per evitar lesions i so-
breesforços- i, sobretot, 
podrà anar modificant la 
teva rutina d'entrenament 
d'acord amb l'evolució 
que vagis tenint. Aconse-
gueix el teu repte!
Que sigui el teu millor 
estiu amb esport i salut.

Urban Sport La Seu
www.urbansportlaseu.es

T ’A J U D E M   A  
A C O N S E G U I R  
E L  Q U E  N E C E S S I T E S
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FARMÀCIA DE GUÀRDIA - LA SEU D’URGELL

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

973 351 307

De l’1 al 7 de juliol

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




