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EXPLOTACIONS FORESTALS ALT URGELL S.A.
- Bigueria raspallada.
- Fusta per a la construcció.
- Embalatge industrial.
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- Paletització.
- Serradura, escorça i estella.
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Aquesta setmana la Seu d'Urgell té 
organitzades dues activitats comer-
cials que compten amb la col·labo-
ració de l'Ajuntament urgellenc: di-
mecres 6 de juliol, quan va tenir lloc 
la Festa del Menja't Alt Urgell, i diu-

menge 10 de juliol, el mercat de re-
baixes Passeiga't-hi, organitzat per 
la Unió de Botiguers de la Seu d’Ur-
gell (UBSU).
Referent a aquesta última activitat, 
diumenge 10 de juliol, de deu del 

matí a vuit del vespre, al passeig 
Joan Brudieu la UBSU celebrarà el 
mercat de rebaixes PASSEIGa't-hi 
amb parades comercials i alimen-
tàries, inflables per infants, entre 
d'altres activitats.

El 100% (84) dels 84 alumnes de 
l'Institut Joan Brudieu que es van 
examinar de les proves d'accés a la 
universitat (PAU) en la seva totalitat 
(fase general + fase específica) els 
dies 14, 15 i 16 de juny podran acce-
dir el curs que ve a la universitat. El 
percentatge d'aprovats és igual al 
de l'any passat (100%).
Si comparem aquestes dades amb 
les dades globals de Catalunya, ens 
adonem que el 96,91% (31.987) dels 
33.006 alumnes presentats les van 
aprovar (96,77%, any 2021). A 
Lleida, aproven 1.780 alumnes.
Conclusió: l'alumnat de l'Institut 
Joan Brudieu supera la mitjana ca-
talana (3,09%).
Cal esmentar, a més, el 100% 
d'aprovats a la prova externa per ob-
tenir el títol de baccalauréat (3 
alumnes aprovats de 3 presentats) 

de la quarta promoció del Batxibac 
a l'Institut Joan Brudieu. Aprovant 
aquest examen, i juntament amb 
el Batxillerat aprovat, obtenen una 
doble titulació: Batxillerat i 
Baccalauréat (Batxibac). A més, 
aquesta nota els equival a la fase 
general de les PAU, i és per això, que 
aquests alumnes poden presen-
tar-se, si escau, a la fase específica 
de les PAU i no comptabilitzen en 
aquestes estadístiques de PAU. S'hi 
han presentat tres alumnes. La nota 
més alta del títol de Bacalauréat ha 
estat de 8,5.
La nota mitjana dels estudiants de 
l'Institut Joan Brudieu aprovats en 
aquestes PAU és de 7,489, mentre 
que a Catalunya ha estat de 6,855 i 
ala demarcació de Lleida de 6,83. En 
aquest cas, la mitjana de l'alumnat 
l'Institut Joan Brudieu ha estat su-

El 100% dels alumnes de l’Institut Joan Brudieu aproven la prova d’accés a 
la universitat (PAU)

La Seu d’Urgell gaudeix aquesta setmana de dues activitats gastronòmiques 
i comercials al carrer

Recentment ha finalitzat la tercera 
campanya d'excavació arqueològi-
ca al jaciment del pati de Les 
Monges de la Seu d'Urgell. En 
aquesta nova intervenció, que es va 
iniciar el passat 30 de maig, i que ha 
tornat a estar promoguda per l'Ajun-
tament de la capital alturgellenca, 
s'ha pogut delimitar en tota la seva 
extensió la gran plaça empedrada 

dels segles XVII-XVIII, documentada 
parcialment en les actuacions dels 
anys anteriors (2020 i 2021), i s'han 
localitzat diversos murs i un forn de 
terrissaire del segle XVI.
El tinent d'alcalde Cultura i regidor 
de Patrimoni Cultural de l'Ajunta-
ment urgellenc, Carlos Guàrdia, ex-
plica que "la intervenció arqueològi-
ca ens ha aportat més informació 

sobre l'evolució urbanística d'aquest 
sector de la Seu i el seu sistema de-
fensiu, des de la Baixa Edat Mitjana 
fins a l'Època Moderna, ja que, junta-
ment amb el tram de muralla localit-
zat l'any passat, s'ha trobat una part 
del mur oriental del baluard del se-
gle XVII que se situava en l'extrem 
nord-oest del recinte defensiu de la 
ciutat".

Finalitza la intervenció arqueològica al jaciment del pati de Les Monges de 
la Seu d’Urgell

perior a la mitjana catalana i a la 
mitjana lleidatana.
La nota mitjana dels expedients 
acadèmics de l'alumnat aprovat de 
l'Institut Joan Brudieu en aquestes 
PAU ha estat de 7,558, mentre que a 
Catalunya ha estat de 7,59 i a la de-
marcació de Lleida de 7,64. En 
aquest cas, la mitjana de l'alumnat 
l'Institut Joan Brudieu ha estat infe-
rior a la mitjana catalana i a la mitja-
na lleidatana.
La nota mitjana definitiva d'accés a 
la universitat de l'alumnat de l'Insti-
tut Joan Brudieu ha estat de 7,531, 
mentre que a Catalunya ha estat de 
7,293, i a la demarcació de Lleida, de 
7,314. En aquest tercer cas, la mitja-
na de l'alumnat de l'Institut Joan 
Brudieu ha estat superior a la mitja-
na catalana i a la mitjana lleidatana.
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MOBLES FARRÀS

Torna el Retaule de Sant Ermengol que recupera 
la novetat escènica de fa tres anys, les Velles 
d’Ayguatèbia
La setmana passada es va presen-
tar 47a edició del Retaule de Sant 
Ermengol que tindrà lloc del 29 de 
juliol al 6 d'agost, a les deu de la nit, 
al claustre de la Catedral de Santa 
Maria d'Urgell. Així ho van anunciar 
en roda de premsa la presidenta 
del patronat del Retaule, Núria Ba-
lletbò, el director artístic d'aquest 
espectacle medieval, Xavier Pigui-
llem, i un dels seus membres més 
veterans, Francesc Xavier Galindo, 
acompanyats per l'alcalde de la 
Seu d'Urgell, Francesc Viaplana.
La presidenta del patronat del Re-
taule, Núria Balletbò, va remarcar 
que "després de dos anys de pan-
dèmia que no s'ha pogut represen-

tar, ens tornem a retrobar aquest 
estiu amb moltes ganes i molta 
il·lusió en aquest claustre tan me-
ravellós". Balletbò va voler agrair a 
tots els companys i companyes del 
Retaule: "tots venim de manera 
desinteressada i voluntàriament, 
assajant durant quinze dies a les 
nits per tornar l'endemà a treballar, 
però per a tothom és una experièn-
cia molt gratificant".
En la presentació d'aquesta edi-
ció recuperada del Retaule de Sant 
Ermengol, l'alcalde urgellenc, Fran-
cesc Viaplana, va lloar aquest acte 
cultural que "és tan propi de la Seu 
i tan nostre, que és una part impor-
tant de la nostra història, que té lloc 

Arriba la segona edició de Els Set Inferns
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 estra-
tègia, amb formacions del jazz, del 
folk i grups que experimenten 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 trobada d'ar-
tistes i públic.

A més dels concerts i els tallers, el 
públic podrà gaudir durant la jorna-
da de la fira de cerveses artesanes 
i de productes de la cultura popu-
lar, així com de les diferents pro-
postes gastronòmiques de proxi-
mitat que es trobaran en el mateix 
recinte.
D'aquesta manera, el festival tam-
bé es proposa donar suport als di-
ferents productors i productores 
locals.
Tot això en un entorn privilegiat des 
d'aquest petit poble dels Pirineus, 
que tornarà a fer de Els Set Inferns 
una cita imprescindible d'aquest 
estiu. Un festival de jazz, folk, gas-
tronomia local i cerveses artesa-
nes per gaudir entre muntanyes.

Més informació:
Cal reservar plaça pels tallers a tra-
vés de la web. La resta d'activitats 
són gratuïts i no cal inscripció. 

www.elssetinferns.com
instagram/elssetinferns
facebook/elssetinferns

en un marc incomparable com el 
claustre de la catedral". L'alcalde 
de la ciutat va manifestar la satis-
facció: "l'Ajuntament de la Seu d'Ur-
gell està molt content que aquest 
espectacle medieval es vagi repre-
sentant any rere any, ja que és un 
important esdeveniment cultural i 
de promoció econòmica per al 
nostre municipi". Viaplana va agrair 
al Patronat i a totes les persones 
que fan possible el Retaule cada 
estiu.

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 con-
solidar l'esdeveniment i ampliar 
l'experiència del públic després 
d'una reeixida estrena l'estiu pas-
sat.
El certamen arriba enguany a la 
seva segona edició continuant fidel 
als objectius amb els quals va 
néixer, com revaloritzar la cultura i 
la música d'arrel, impulsar la vitalit-
zació de l'escena jazzística al 
Pirineu i crear espais d'intercanvi i 
fusió entre públic i músics de l'es-
cena del jazz i el folk. Alhora, el fes-
tival vol ser també un punt de tro-
bada d'artistes emergents del terri-
tori i donar espai i suport a nous 
projectes de composició pròpia. I 
encara té més valor que això passi 
en un petit poble del Pirineu, poten-
ciant la descentralització de l'oferta 
cultural i garantint el lliure accés a 
aquesta des de tots els públics i 
territoris.
Els Set Inferns ja ha presentat el 
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S’obren les inscripcions per participar al Seu Rock 2022
Des del passat divendres 1 de 
juliol estan obertes les inscrip-
cions per poder participar al con-
curs SeuRock 2022 -cita musical 
emblemàtica de la Festa Major- 
amb l'objectiu de promocionar i 
possibilitar el protagonisme dels 
grups musicals urgellencs.

En aquest concurs hi podran parti-
cipar tot tipus de bandes, grups o 
solistes que s'emmarquin dins de 

diferents estils musicals com 
rock, pop-rock, punk rock, rock 
dur i rock alternatiu.

Val a dir que a causa de les limita-
cions horàries i d'espai de l'edició 
d'enguany hi podran participar un 
màxim de sis grups.

Els grups hauran d'omplir la ins-
cripció entre el passat 1 de juliol i 
el pròxim dia 12 d'aquest mateix 

mes i comptarà per estricte ordre 
cronològic del registre d'entrada 
de l'OAC (Oficina d'Atenció Ciuta-
dana) de l'Ajuntament de la Seu 
d'Urgell.

En cas de produir-se més inscrip-
cions que places previstes, els 
grups, a partir del número 8, que-
daran en reserva seguint el 
mateix ordre cronològic.

El grup municipal de Compromís presenta una moció al plenari contra 
les ocupacions a la Seu d’Urgell

la qual creuen que "han generat 
un efecte crida i una expansió que 
s'ha fet palesa les darreres set-
manes, sobretot al Centre 
Històric". Una situació, hi afe-
geixen, que "genera inseguretat 
ciutadana i sensació de desempa-
rament".

Per Compromís, "la situació ac-
tual frega el descontrol i alguns 
s'estan atorgant el dret d'ocupar 
immobles aliens, molts gestio-
nats per autèntiques màfies que 
s'aprofiten de persones i famílies 
vulnerables i que generen insegu-
retat i danys a les comunitats de 
veïns". Davant d'aquest panora-
ma, la formació política veu "im-
prescindible reaccionar des de 
l'Ajuntament i prendre mesures 
més efectives".

Per tot plegat, Compromís X La 
Seu ha presentat la moció, dins la 
qual demana, "primer de tot, con-
demnar les ocupacions il·legals 
de propietats privades que hi ha 
en aquests moments a la Seu 

El grup municipal de Compromís 
va defensar al ple de l'Ajuntament 
de la Seu d'Urgell celebrat el pas-
sat dilluns 4 de juliol una moció 
"per actuar en contra de les ocu-
pacions". El grup municipal de-
nuncia que "a la Seu, als darrers 
temps, han proliferat de manera 
alarmant les ocupacions, tot su-
perant els 6 edificis ocupats total 
o parcialment".

Segons exposen a la moció, "els 
ciutadans i ciutadanes urgellencs 
en sofreixen les conseqüències", 
perquè "alguns s'han vist privats 
d'un habitatge de la seva propie-
tat a causa d'una ocupació il·legal, 
i d'altres pateixen situacions que 
trenquen la convivència i suposen 
riscos a la seguretat de les perso-
nes que conviuen en les zones o 
comunitats de veïns on es pro-
dueixen les ocupacions il·legals". 
El principal grup de l'oposició tam-
bé lamenta el que qualifica de 
"permissivitat per part de l'equip 
de govern" i "la falta de contun-
dència davant de les ocupacions", 

d'Urgell". En segon lloc, exigeixen 
"donar instruccions als serveis 
municipals per prendre totes les 
mesures possibles per tal d'evitar 
noves ocupacions a la nostra ciu-
tat i, en especial al Centre Històric, 
i forçar a abandonar els habitat-
ges als ocupes que actualment 
viuen il·lícitament a habitatges de 
propietat aliena".

Al text també es demana que "en 
aquells casos de famílies vulnera-
bles, actuïn immediatament els 
Serveis Socials per tal de garantir 
el dret a l'habitatge i a una vida 
digna, i més recursos econòmics 
a la Conselleria de Drets Socials 
de la Generalitat de Catalunya". 
Finalment, també s'insta el 
Govern espanyol i els grups parla-
mentaris perquè "encetin una re-
forma urgent de la normativa pe-
nal per tal de clarificar la tipifica-
ció dels delictes de violació de do-
micili i d'usurpació de la propietat, 
per tal de garantir que es pugui 
tractar les ocupacions de manera 
contundent i urgent".
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MENÚ DIARI, TAPES, CARTA I BRASA

Av. Guillem Graell, 36  |  La Seu d’Urgell  |  Tel. 621298825

MENÚ MIGDIA
DIARI

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

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



Salut 12

061. Una veu contra el suïcidi

Catalunya compta, des del 20 
de juny de 2022, amb un servei 
especialitzat en l'atenció telefò-
nica a persones amb conducta 
o ideació suïcida, i als seus fa-
miliars o persones properes.
El servei està format per un 
equip especialitzat en salut 
mental: professionals d'infer-
meria, psicologia i psiquiatria. 
Tots ells són experts en con-
ductes suïcides i en les con-
seqüències derivades (ideació, 
temptativa i mort per suïcidi).
Les trucades s'atenen les 24 
hores del dia, els 365 dies de 
l'any i el professional activa els 
recursos que necessita la per-
sona: el codi risc suïcidi, la deri-
vació a emergències de l'hospi-
tal o bé la derivació als serveis 
especialitzats dels centres de 
salut mental per a infants i joves 
(CSMIJ) o els centres de salut 
mental per a adults (CSMA).

Com és el procés d'atenció sa-
nitària del 061 d'atenció al suï-
cidi?
■ Tot comença amb una truca-
da al 061, que s'atén des d'una 
de les oficines del SEM. La tru-
cada pot ser feta per la persona 
afectada, els familiars, els 
amics o qualsevol altra persona 
propera a la víctima.

■ Els operadors gestionen la tru-
cada i la deriven a la unitat espe-
cialitzada en conductes suïci-
des.
■ El personal sanitari especialit-
zat assisteix l'usuari.
■ Durant l'assistència in situ, el 
professional assigna a l'usuari el 
recurs més adequat: resol l'as-
sistència mitjançant un consell 
sanitari telefònic i determina la 
necessitat d'activar el codi suïci-
di enviant una unitat mòbil.

Anna Gómez
Infermera CAP de la Seu d'Urgell

■ Quan la trucada requereix la 
mobilització d'un equip assis-
tencial, una unitat es desplaça 
fins al lloc on es troba la víctima 
per assistir-la, estabilitzar-la i, si 
cal, traslladar-la a un centre sa-
nitari.

Font: Canalsalut.gencat.cat
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Del 8 al 14 de juliol

Es ven ÀTIC DÚPLEX!!! En 
perfecte estat i en ple 
centre de la Seu!!!
Interessats trucar al telèfon 
667 716 885

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




