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INSCRIPCIONS OBERTES
COMENCEM AL SETEMBRE. 

Horaris segons inscripcions

BALLET CLÀSSIC
i també HIP-HOP, BREAK DANCE, 

DANSA JAZZ, CLAQUÉ, PERCUSSIÓ CORPORAL

NEIX LA NOVA ESCOLA 
DE DANSA URGELLENCA A 

L´URBAN SPORT LA SEU 
A CÀRREC DE L’ANA MARTÍN!



Av. Guillem Graell, 54 - La Seu d’Urgell - 973 35 16 82 - urbansportlaseu@gmail.com
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4Notícies

El passat dilluns al matí el vice-
alcalde urgellenc, Jordi 
Fàbrega, i el tinent d'alcalde de 
Cultura i regidor de Festes i 
Tradicions, Carlos Guàrdia, van 
presentar en roda de premsa el 
cartell i bona part de la progra-
mació de la Festa Major de la 
Seu d'Urgell que se celebrarà 
del 26 al 30 d'agost.

"Torna la Festa Major de la Seu 
amb la totalitat de les activitats 
que se celebraven abans de la 
pandèmia, i tenim amb moltes 
ganes que tothom s'ho passi 
d'allò més bé amb la seixantena 
de propostes que presenta el 
programa festiu d'enguany", va 
anunciar Jordi Fàbrega. El vice-
alcalde per la seva part, Carlos 
Guàrdia va subratllat que "recu-
perem la Festa Major en tota la 
seva plenitud, com la de 2019, 
la darrera que es va celebrar 
amb normalitat abans de la 
pandèmia, recuperant tots els 
espais festius".

La imatge gràfica de la Festa 
Major 2002, creada per l'artista 
local Ramon Berga, té com a 
protagonista un personatge de 
còmic, reforçat amb un signe 
d'admiració, envoltat de textu-
res singulars i pròpies de la 
Fesa Major de la Seu d'Urgell 
com són el Ball Cerdà i el 
Correfoc.

La programació

El regidor de Festes i Tradicions 
va explicar que la major part del 
contingut del programa festiva 
per aquest any ja està enllesti-
da, i que només queden alguns 
actes que s'estan acabant de 
tancar. "La programació de la 
Festa Major és fruit del treball 
de diversos mesos de les enti-
tats, clubs i àrees municipals, 
responsables de l'organització 
dels diferents actes festius per 
a tots els públics".

Guàrdia va avançar també que 
pel que fa a la zona de casetes 
es prioritzarà la seguretat de les 
persones. Al respecte, el dilluns 
al vespre va tenir lloc una reunió 
de la Coordinadora de Casetes 
a la sala d'actes de l'Ajuntament 
de la Seu d'Urgell per explicar la 
coordinació i funcionament de 
les Caravanes davant dels re-
presentants de cada colla.

Pel que fa al Ball Cerdà, en-
guany els assajos tindran lloc al 
pati de l'escola Pau Claris, en 
lloc del pati de Les Monges, tal 
com es feia en els darrers anys, 
ja que aquest espai es troba 
tancat al públic per treballs ar-
queològics.

Del gran ventall de propostes, el 
programa de la Festa Major 
2022 destaca novament la cele-
bració del SeuRock, el Seu 
Trònic, la cercavila de gegants, 
capgrossos i la Mulassa; les ac-
tuacions musicals a l'Espai 
Casetes de Lildami, The Tyets, 
Gertrudis, Sixtus, el Dj Ernest 
Codina i Mon Dj; sardanes amb 
la Principal de la Bisbal, Seu 
Folk, havaneres, el correfoc 
amb els Diables de l'Alt Urgell; 
els balls de nit i concerts a la 
plaça Catalunya; els concerts al 
Camp del Codina; i la fi de festa 
amb Macrodisco Nishka. .

També tornen els diferents tor-
nejos esportius, la pedalada po-
pular, la cursa a peu 'Volta 
Major', jocs de taula, ludote-
ques; la festa Holly; exhibició 
castellera amb els Castellers de 
Santpedor i de la Cerdanya; en-
tre d'altres activitats festives.

Del 22 al 25 d'agost: actes pre-
vis a la Festa Major

Com ja és tradició a la Seu d'Ur-
gell, també hi ha programades 
un seguit de propostes lúdiques 

just abans de la celebració de la 
Festa Major que tindran lloc en-
tre el dilluns 22 i el dijous 25 
d'agost.

Així, per dilluns 22 d'agost, a les 
vuit del vespre, hi ha programa-
da la cursa d'orientació noctur-
na, adreçada a totes edats, que 
s'iniciarà a la plaça dels Oms.

Per dimarts 23, tindrà lloc a les 
set de la tarda, l'actuació de 
Xiula, amb l'espectacle familiar 
'Control MParental', al Palau 
d'Esports.

Dimecres 24 d'agost serà el torn 
del cinema a la fresca, a la plaça 
dels Oms, amb la projecció de la 
pel·lícula de Carla Simón, 
'Alcarràs'. I dijous 25 tindrà lloc 
el tradicional Teatre de Festa 
Major amb Pep Plaza amb el 
seu espectacle 'Ara més'.

La Seu d’Urgell recupera enguany la Festa Major en tota la seva plenitud 
amb una seixantena de propostes per a tots els públics
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Kallias Ensemble i Orquestra Barroca Catalana protagonistes de 
l'última setmana de juliol del FeMAP

Aquesta l'última setmana de 
juliol de l'onzena edició del 
Festival de Música Antiga dels 
Pirineus arriba amb la celebra-
ció de cinc concerts. Kallias 
Ensemble presenta divendres 
29 a Berga (Berguedà), dissab-
te 30 a Alp (Cerdanya) i diu-
menge 31 als Banys d'Arles 
(Catalunya nord) un programa 
basat en les obres probable-
ment menys conegudes de 
Beethoven. Aquest grup ens 
acosta les cançons folklòri-
ques de diferents nacions eu-
ropees que va arranjar el com-
positor germànic amb Beetho-
ven, el cant dels pobles.
L'altre grup que actuarà 
aquesta setmana és Orques-

tra Barroca Catalana amb el 
seu concert Cants d'amor i es-
perança on interpretaran 
obres de J.s. Bach, H, Purcell, 
A Caldara, E d'Asttorga i G.F. 
Händell. Aquest concert s'in-
clou també en la iniciativa 
Concerts amb Gust el que sig-
nifica que posterior a l'actua-
ció musical es podrà gaudir 
d'una degustació de produc-
tes locals. Això serà dissabte 
la tarda a Llívia (Cerdanya) i 
diumenge al migdia a Tremp 
(Pallars Jussà).
Aquest últim cap de setmana 
de juliol també es poden 
acompanyar els concerts 
amb activitats paral·leles. Des 
de la degustació de productes 

de Celler Llivins i Formatges 
del Pujol-Orra a Llívia i Celler 
Vila Corona i Formatges de 
Pallars a Tremp, a la visita de 
La Berga medieval o un pas-
seig per Alp, entre d'altres.

CONCERTS
Kallias Ensemble. Beethoven, 
El cant dels Pobles
29/07 · 21.00 h · Berga 
30/07 · 21.00 h · Alp
31/07 · 21.00 h · Els Banys d'Ar-
les
Orquestra Barroca Catalana. 
Cants d'amor i esperança.
30/07 · 18.00 h · Llívia 
31/07 · 12.30 h · Tremp

Lliurades 3.792 signatures per demanar la construcció d’una resi-
dència pública per a la gent gran per a la Seu d’Urgell i comarca

El passat dimarts a la tarda va 
tenir lloc a la sala d'actes de 
l'Ajuntament de la Seu d'Urgell 
el lliurament de les 3.792 sig-
natures que ha recollit recent-
ment la Plataforma Pro Resi-
dència per a la Seu i comarca 
per demanar la construcció 
d'equipaments residencials 
d'iniciativa pública necessaris 
per a la gent gran.

El lliurament va anar a càrrec 
de Berta Oromí, com a porta-
veu de la Plataforma, qui va fer 
a mans a l'alcalde de la Seu 
d'Urgell, Francesc Viaplana, 
acompanyat del vicealcalde 
urgellenc, Jordi Fàbrega, i amb 

l'assistència dels portaveus 
dels grups municipals Com-
promís per la Seu i la CUP, 
Joan Barrera i Xènia Antona. 
També hi van assistí en 
aquest acte la Síndica Munici-
pal de Greuges de la Seu d'Ur-
gell, Anna Martí, que es va 
oferir per treballar conjunta-
ment amb la Plataforma per 
poder fer realitat aquesta resi-
dència pública per a les perso-
nes grans.

L'objectiu de la recollida i pos-
terior lliurament d'aquestes 
signatures és, tal com mani-
festen des d'aquesta Platafor-
ma "que la Corporació munici-

pal consideri la urgència i la 
necessitat d'aquesta qüestió i 
prioritzi al màxim les tramita-
cions per a la seva consecu-
ció".



Reunions dilluns, dijous i diumenge a les 19 h

Església Evangèlica Filadèlfia
Carrer Portal d'Andorra 6 - La Seu d'Urgell

Dia 7 d'agost a la plaça de les 
Monges a les 19 h, farem un culte 

de l'Església Evangèlica Filadèlfia 
perquè puguis conèixer a Déu.



Sopar de germanor, hotel Mundial



TENDALS



Foto: Ajuntament de la Seu d´Urgell
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L’Ajuntament de la Seu d’Urgell demana fer un ús responsable 
d'aigua davant la forta sequera

L’Ajuntament de la Seu d’Ur-
gell fa una crida a la població 
perquè es faci un ús respon-
sable de l’aigua davant la 
minva de les reserves 
d’aquest bé tan essencial, 
demanant la col·laboració 
ciutadana. “Està en les nos-
tres mans evitar prendre me-
sures més dràstiques”, s’afir-
ma des del Consistori urge-
llenc.
 
Davant de l’actual situació de 
sequera que també pateix el 
nostre municipi, l’Ajunta-
ment de la Seu d’Urgell has 

pres com a mesures princi-
pals el tancament de les 
fonts ornamentals i la reduc-
ció al màxim possible del reg 
de les zones verdes.
 
A més, l’Ajuntament demana 
als urgellencs i urgellenques 
que minimitzin el reg de jar-
dins, evitar netejar patis inte-
riors amb aigua i reduir-ne el 
consum en el dia a dia com: 
tancar l’aixeta mentre ens 
retem les dents, ens ensabo-
nem, ens afaitem o rentem 
els plats; no descongela els 
aliments sota l’aixeta; aprofi-

tar l’aigua de bullir per regar 
les plantes, fer servir reduc-
tors de cabal a les aixetes; 
entre d’altres mesures d’es-
talvi.

L’atur augmenta en 7.400 persones a Ponent, l’Alt Pirineu i Aran 
al segon semestre de l’any

L'atur ha augmentat a les co-
marques de Ponent, l'Alt Piri-
neu i Aran al llarg del segon 
trimestre de 2022, segons 
les dades que ha publicat 
aquest dijous l'Institut Nacio-
nal d'Estadística, 7.400 per-
sones han ingressat a les llis-
tes d'aturats a la demarcació 
de Lleida entre abril i juny.

Això situa en 22.600 el 
nombre actual de treballa-
dors sense feina, quan tres 
mesos enrere eren 15.200. 
És a dir, un increment pro-
nunciat al voltant del 50%. 
Això ha fet que la taxa pro-
vincial d'aturats hagi pujat 
més de tres punts: del 6,91% 
al 10,30%.

Tot i aquesta tendència a 
l'alça, l'increment respecte 
d'ara fa un any és més mo-
derat. Al final del segon tri-
mestre del 2021 hi havia 
21.900 aturats; és a dir, tot 
just uns 700 més que ara 
(+3,1%). Per tant, al llarg del 
darrer any hi havia hagut una 
recuperació de les xifres 
d'ocupació, però aquesta 
tendència s'ha trencat dràs-
ticament els darrers tres 
mesos.

En la mateixa línia, en aquest 
trimestre a la demarcació 
s'ha perdut 8.900 llocs de 
treball, ja que s'ha passat 
dels 205.300 ocupats que hi 
havia a final de març als 
196.400 actuals.

Per sectors, el de serveis és 
el que més llocs de treball ha 
perdut (10.400), passant 
dels 135.500 ocupats del 
mes de març a només 
125.100 ara mateix. L'agri-
cultura també ha caigut, tot 
coincidint amb les con-
seqüències de les gelades 
del mes d'abril, i ha passat 
de 26.100 ocupats a 24.200 
(-1.900). Per contra, s'ha 
creat ocupació a la indústria, 
que genera 30.800 llocs 
(+3.400), i a la construcció, 
amb 16.300 ocupats (+100). 
Per gènere, 11.800 deman-
dants de feina són dones; i 
10.700, homes.



Servei tècnic oficial:
Abac, Stayer, Lavor, 

Genergy, Omega, Ariens

REPARACIÓ, VENDA 
I LLOGUER DE MAQUINÀRIA

973 355 539

Ctra. de Montferrer s/n
25711 Montferrer

Info@msplaseu.cat
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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

FARMÀCIA DE GUÀRDIA - LA SEU D’URGELL

Farmàcia Marsinyach
C. Major, 34
973 350 120

Del 29 de juliol al 4 d’agost

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

Hotel a 12 km de La Seu 
necessita incorporar:
1 cambrera de pisos
1 renta plats
Per la temporada d'estiu.
Imprescindible comptar amb 
vehicle pels desplaçaments. 
Interessats contactar: 
marta@hotelsantvicenc.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

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

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

Dv 29 - 20.15 h
Ds 30 - 20.15 h
Dg 31 - 19.15 h
Dl 01 - 20.15 h

Dc 27 - 20.00 h
Dv 29 - 20.15 h
Ds 30 - 18.15 h
Dg 31 - 17.15 h
Dl 01 - 18.15 h

Dc 27 - 19.00 h
Ds 30 - 18.00 h
Dg 31 - 17.00 h

19.00 h
Dl 01 - 18.00 h

Ds 30 - 20.00 h
Dl 01 - 20.00 h

Del 27 de juliol a l’1 d’agost
Dilluns 

4,50 €




