www.lesmesuresonline.es

Núm. 750. Del 5 a l’11 d’agost de 2022

Dies: 23, 24 i 25 d’agost
Horari: de 19.30 a 22.30 h
(25 d’agost finals)
Categoria: Mixt Or i Mixt Plata
Preu:
Socis: 15 € | No Socis: 20 €

TORNEIG

FESTA MAJOR
LA SEU D’URGELL
2022

Welcome Pack
Regals per als guanyadors

(Sopar opcional al club els tres dies)

...I el 25 d´agost després de
les finals...
Sopa o pren algo a la fresca a
la terrasseta de l´Urban amb...
Concert de
Jazz a càrrec
de Kike Pérez!!

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

ESCOLA PÀDEL 2022/2023
ESCOLA INFANTIL

ESCOLA ADULTS

Grups Iniciació, tecnificació,
competició...

Grups Iniciació i tecnificació

Preus Trimestrals:
1 dia/setmana: 140 €
2 dies/setmana: 192,50 €
3 dies/setmana: 245 €

Preus Trimestrals:
1 dia/setmana: 157,50 €
2 dies/setmana: 210 €
3 dies/setmana: 262,50 €

CLASSES PARTICULARS
Individuals o en grup
Iniciació, tecnificació, competició...

TELÈFONS PER INSCRIPCIONS:
678 54 44 75 (Fernando)
669 13 71 36 (Jordi)

CONSULTAR PREUS A LA RECEPCIÓ
DISPONIBILITAT DE BONOS DE 1, 4 i 10 CLASSES
ARA TAMBÉ AMB DISPONIBILITAT ALS MATINS!

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

Augmenten gairebé un 35% les trucades al telèfon 112 des de l’Alt
Pirineu i Aran
Les trucades al telèfon d'emergències 112 des de l'Alt Pirineu i
Aran han augmentat un 34,9% a
la primera meitat de 2022, en
comparació amb el mateix semestre de 2021. En xifres totals,
de gener a juny d'enguany s'han
fet 9.216 trucades des de les comarques pirinenques, mentre
que al mateix període de l'any
passat van ser només 6.833.
Quant al tipus de trucades, un

24,4% han estat per demanar
assistència sanitària (2.246), un
24% més eren per incidències
de trànsit (2.217), un 22% per
motius de seguretat (2.026), un
11,2% per avisar d'incendis
(1.036) i un 8,1% per alertar
d'accions incíviques (747).
Si es compara aquesta divisió
amb els motius de les trucades
al primer semestre de 2021, les
relatives a assistència sanitària

han ocupat pràcticament el mateix percentatge (24,5% l'any
passat), les de trànsit han baixat
més d'un punt (eren el 22,7% a
l'anterior recull), les de seguretat es mantenen igual (22%), les
d'incendis han augmentat de
quasi quatre punts (l'anterior referència era del 7,5%) i en canvi
han baixat de tres punts les relacionades amb incivisme, que al
2021 representaven l'11,1%.

Castellciutat celebra la seva Festa Major recuperant totes les activitats
Durant aquesta setmana, Castellciutat està celebrant la seva
Festa Major recuperant el gruix
d'activitats després dels dos
anys de pandèmia.
Ja aquest divendres, arribarà
una altra activitat esperada: la
recuperació del Sopar Popular
(21.30). Més tard (23.30), també
a la plaça de l'Arbre, hi haurà el
Pregó, que enguany llegirà el fotògraf Carles Castigea, seguit
del Ball de Festa Major a càrrec
de Toni Bernadó. Entremig, a la
una de la matinada es ballarà
per onzena vegada l'Esquerrana
Nocturna. La nit es completarà
amb l'onzè Castell-Sona (02.30),
amb Estació 67 i DJ Lokito, i

amb la 19a Menjada Popular.
La jornada de dissabte, dia 6,
s'iniciarà amb el Correcigaló
(08.00) i amb una novetat d'enguany: la primera Cronoescalada dels 500 Metres Infernals, un
repte que consisteix a pujar en
bicicleta el poble de Castellciutat de baix a dalt, amb un pendent força pronunciat en molt
poca distància. Les places són
limitades i les inscripcions ja es
van tancar aquest cap de setmana passat. A la tarda hi haurà
jocs infantils al Local Social
(16.00) i la cinquena Trobada de
motos clàssiques a la plaça de
l'Arbre (18.00). I a partir de la mitjanit, hi haurà ball i festa amb
els conjunts Xarazan i All Co-

vers i amb PD Pirineus, per completar la nit amb una nova Menjada Popular.
L'últim dia, diumenge, arrencarà
a les 8 del matí amb un esmorzar seguit de la 'Tocada de collons'. A les 11, hi haurà la missa
solemne a l'església de Sant Feliu en record dels difunts. I a les
12 del migdia arribarà l'acte
més emblemàtic de la festa: la
ballada de la Marsellana i l'Esquerrana, amenitzada per La
Sonsoni. La festa es completarà
amb una actuació de màgia
(17.00), havaneres amb el grup
A Tota Vela acompanyades de
rom cremat (18.00) i, ja a les 10
de la nit, el desmuntatge de l'estructura i la tallada del pi.

Notícies
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En marxa la 47a Trobada amb els Acordionistes del Pirineu
El jardí de l'Hotel Andria de la
Seu d'Urgell, un cop més, va
tornar a ser l'escenari del concert inaugural de la Trobada
amb els Acordionistes al
Pirineu que enguany celebra
quaranta-set anys d'història.

Viaplana, i la vicepresidenta
de l'Institut d'Estudis Ilerdencs, Estefania Rufach, van
donar la benvinguda institucional als acordionistes i al públic congregat al jardí de l'Hotel Andria.

La presentació d'aquesta 47a
edició la va realitzar Artur
Blasco, cofundador, director i
ànima de la Trobada, que va
donar a conèixer els diferents
intèrprets d'acordió als jardins
d'aquest establiment hoteler
emblemàtic de la capital de
l'Alt Urgell, mentre que l'alcalde de la Seu d'Urgell, Francesc

Pel que fa al concert, el van
obrir les actuacions del sicilià
Pietro Adragna, amb acordió
cromàtic, seguit de Steve
Normandin, procedent del
Quebec, amb acordió diatònic;
i els joves Elies Fernández,
amb acordió diatònic, de Montellà, i Julen Soriano, acordió
triki, d'Euskadi, van posar el

colofó final d'aquest primer
concert de la Trobada amb els
Acordionistes al Pirineu i que
va donar pas a cinc dies de
concerts que tenen com a epicentre el poble d'Arsèguel, i
que també s'han realitzat a
Castellbò i Puigcerdà.

Ratas del Viejo Mundo, Exit Ensemble i VN aquesta setmana al FeMAP
El FeMAp va donar la benvinguda a l'agost amb Ratas del
Viejo Mundo que va interpretar Sfregio. Per mitjà de quatre
veus plenes de vida i el timbre
càlid del llaüt, el programa
ofereix un recorregut per un
seguit d'obres commovedores que exposen tot uncalidoscopi d'emocions i sentiments. Es va poder escoltar
aquest grup el passat 1
d’agost a Estavill (La Torre de
Capdella, Pallars Jussà), el 2 a
La Seu d'Urgell i el 3 a La
Molina.

Un altre dels grups protagonistes és Exit Ensemble qui
realitzarà el concert de Il Sud,
música per a violí del seicento
al sud d'Itàlia divendres als
Banys d'Arles (Catalunya Nord),
dissabte a Sant Joan de les
Abadesses (Ripollès) i diumenge a Riner (Solsonès).
Com diu el mateix títol amb
aquest grup farem un repàs
pels repertoris més desconeguts del sud d'Itàlia, fent-nos
volar cap a Nàpols, Palerm
o Messina. Aquest programa
ens endinsa al repertori

instrumental més desconegut
d'Itàlia.
Per últim divendres a Sant
Feliu de Pallerols, dissabte a
Sant Quirze de Pedret i diumenge a Montardit de Baix
arriba VN – Víctor Sordo amb
Bella Divina Aurora, Sebastian
Durón i el seu temps. VN ens
presenta al llarg d'aquest programa una sèrie de tons humans i divins a solo i en duo
presents en les obres escèniques de Sebastian Durón, un
dels màxims exponents del
barroc musical a la Península.

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


Menú diari: 13 € - Diumenges: 14,50 €
Plaça del Codina, 4 - La Seu d’Urgell - Tel. 973 044 338
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Organyà presenta el programa d’actes de la 26a Fira del Llibre del Pirineu
Organyà ja té a punt el programa
d'actes de la 26a Fira del Llibre del
Pirineu, que tindrà lloc a la vila de les
Homilies del 2 al 4 de setembre
vinent. A l'edició d'enguany s'estrenarà un nou espai dedicat als il·lustradors de llibres del Pirineu i es recuperaran la Carrerada de Llibres i la
visita literària a l'Organyà històric,
després del parèntesi per la pandèmia. Les homilies modernes seran
escrites i llegides per l'escriptora
Sílvia Soler i per la presidenta del
Consell Nacional de la Cultura i de
les Arts (CoNCA), i també escriptora,
Vinyet Panyella.
A la Fira hi participaran enguany,
amb estand propi, 27 editorials i lli-

breries. L'espai firal estarà situat al
centre històric d'Organyà, concretament a la plaça de l'Església, el
carrer del mig i part dels carrers
Granada i del Sol. A la plaça estarà
ubicat també l'escenari on tindran
lloc la majoria d'actes, mentre que
al peu del carrer del Mig hi haurà
l'escenari de les activitats adreçades al públic familiar.
La principal novetat d'aquest any
serà la creació d'un espai en el qual
diversos il·lustradors i il·lustradores
de llibres del Pirineu mostraran els
originals de les seves obres. L'objectiu de la iniciativa es donar visibilitat a un sector del món del llibre

que no sempre rep el reconeixement que es mereix.
La Fira començarà ja divendres a
les 11 matí, amb un taller d'impremta del mètode Freinet, que anirà
adreçat a nens i nenes a partir de
vuit anys i acompanyats d'un adult.
El taller s'ha programat també a les
5 de la tarda.
El mateix divendres es farà la presentació del llibre col·lectiu Els
camins escrits del Pirineu, un projecte liderat per l'Institut per al Desenvolupament i la Promoció de l'Alt
Pirineu i Aran (IDAPA) i l'Associació
Llibre del Pirineu i que consta de
vint-i-tres relats ambientats en
camins del Pirineu.

Els ingressos del Cirque du Soleil augmenten gairebé un 14%
La darrera edició del Cirque du Soleil
al Principat d’Andorra ha generat un
increment dels ingressos d'entre el
12% i el 14% respecte als anys
anteriors, segons va explicar el
ministre de Turisme i Telecomunicacions, Jordi Torres. Aquest any
s'ha volgut posar un preu simbòlic a
les entrades dempeus "perquè la
proposta tingui més valor", va
assegurar
el
ministre.
En
conseqüència, la venda d'aquest
tipus de tiquet s'ha reduït, però "els
de seient han augmentat en un 3%",
va apuntar. Per tant, i a causa que
tots els espais del públic siguin de
pagament,
s'han
aconseguit
superar els resultats de les edicions

passades. En aquest sentit, Torres
va observar que "estem contents,
perquè al final busquem que hi hagi
el mateix públic o fins i tot menys,
però que generi la mateixa despesa". Sobre els assistents, enguany
s'ha analitzat que el nombre de
residents que ha anat a veure
l'actuació ha disminuït en un 4%
respecte a anys anteriors, però hi ha
hagut una major proporció de
turistes. Respecte al retorn econòmic als comerços i hotels del país,
fins al setembre no es coneixeran
les xifres definitives, però "pel que fa
a la valoració estem molt satisfets",
va assenyalar.
D'altra banda, aquest també és el

primer any que l'espectacle s'ubica
a l'antiga plaça de braus d'Andorra
la Vella. En aquesta línia, el ministre
va indicar que "al principi ens hem
hagut d'adaptar, però la gent l'ha
acabat trobant bé". A més, va
explicar que la posada en escena
que s'ha realitzat "ha estat molt
bona" i, per aquesta raó, la intenció
és repetir l'emplaçament l'any
vinent.
Per ara, el contracte amb el Cirque
du Soleil clourà el 2023, i encara que
s'està acabant d'analitzar, "coincidirà amb el 10è aniversari del Cirque
al Principat i volem donar-li un
impuls amb una actuació especial",
va asserir Torres.

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

Sopar de germanor, hotel Mundial

TENDALS
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Augment de l’atur a les comarques de Ponent, l’Alt Pirineu i Aran
L'atur ha augmentat a les comarques de Ponent, l'Alt Pirineu
i Aran al llarg del segon trimestre de 2022, segons les dades
que ha publicat aquest dijous
l'Institut Nacional d'Estadística,
7.400 persones han ingressat a
les llistes d'aturats a la demarcació de Lleida entre abril i juny.
Això situa en 22.600 el nombre
actual de treballadors sense
feina, quan tres mesos enrere
eren 15.200. És a dir, un increment pronunciat al voltant del
50%. Això ha fet que la taxa provincial 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 moderat. Al final del
segon trimestre 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 dràsticament 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'agricultura també ha
caigut, tot coincidint amb les
conseqüències 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
demandants de feina són
dones; i 10.700, homes.

Rècord d’ocupació turística a l’Alt Pirineu i Aran durant el primer
semestre de 2022
L'Alt Pirineu i Aran ha arribat a
"xifres rècord d'ocupació turística" al primer semestre de 2022,
segons el balanç provisional de
l'any presentat el passat dimarts pel Patronat de Turisme
de la Diputació de Lleida.
D'acord amb les dades que han
recopilat dels diferents gremis
turístics, en aquests primers sis
mesos s'ha assolit al conjunt de
la demarcació les 972.397 pernoctacions, de les quals més de

192.000 són de visitants estrangers, un segment que ara tot
just es comença a recuperar
després que les restriccions de
la pandèmia n'havien aturat totalment l'arribada.
El 2019, l'últim any abans de la
crisi sanitària, va ser considerat
com un molt bon any i en el
mateix període hi va haver unes
941.000 pernoctacions, de les
quasi 217.000 van ser de clients

de fora de l'Estat. Ara, la dada
global s'ha superat, malgrat
que la proporció d'estrangers
encara es manté lleugerament
per sota de la d'abans de la pandèmia. A aquest increment hi
han contribuït una molt bona
temporada d'esquí -després de
dos anys anteriors totalment
condicionats per les restriccions de mobilitat- i també una
bona afluència a l'inici de la
campanya d'estiu.

REPARACIÓ, VENDA
I LLOGUER DE MAQUINÀRIA
Servei tècnic oficial:

973 355 539
Ctra. de Montferrer s/n
25711 Montferrer

Info@msplaseu.cat

Salut
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Tot a punt per tornar a començar!
Nous projectes, noves il·lusions, nous reptes...
Objectius? Aprendre de manera dinàmica i divertida,
educar en valors, practicar
dansa amb hàbits saludables a nivell físic i emocional... I sobretot, gaudir ballant, compartir passions,
sentir-se part d'una escola!
Després de 25 anys a La Seu
de dedicació a la dansa, com
a directora i com a professora, crec en la importància
d'un mètode pedagògic ba-

sat en l'atenció a la diversitat,
en el que tothom pot ser feliç
ballant.
El fonament de l'escola és
que els alumnes adquireixin
els coneixements bàsics, a
partir d'una formació primordial en dansa clàssica, amb
didàctica adaptada també a
altres disciplines com la dansa creativa, la percussió corporal, les danses urbanes
(hip hop, break dance,
funky...), la dansa jazz, o el
claqué...

Apostem per una escola plural, sense límits de nivells ni
d'edats.
Em sento molt feliç de poder
compartir amb vosaltres
aquesta
nova
etapa.
Anhelem tornar a ballar
junts, i viure bons moments
de satisfaccions, de diversió
i d'emocions a través de la
dansa.
Us esperem amb moltes ganes!
Ana Martín
Directora de l’Urban Ballet

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!

INSCRIPCIONS OBERTES
COMENCEM AL SETEMBRE
Horaris segons inscripcions

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

OFERTA I DEMANDA

REVISTA INFORMATIVA DEL PIRINEU

www.lesmesuresonline.es
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

4,50 €

DILLUNS

Persona amb ganes d’escoltar 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

dia de l’espectador

01.

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
AMB LA COL·LABORACIÓ DESEINTERESSADA
D’ENTITATS ESPORTIVES I CULTURALS
DE L’ALT URGELL

Unitat
LES MESURES NO ES FA RESPONSABLE DE
d’identificació
LES OPINIONS I CONTINGUTS DELS
UNITAT VISUAL
D’IDENTIFICACIÓ

COL·LABORADORS DE LA REVISTA

Segueix-nos
per més informació
@cinemesguiu

Av. del Salòria 55 - La Seu d’Urgell

973 35 01 66

A continuació es presenta la unitat
d’identificació d’AMIC pels seus 25
ANYS de constitució.

Es busca pis per
estudiants a Barcelona:
3 habitacions, zona Eixample, Gràcia, Sarrià... prop dels
FGC, disponibilitat a partir de
l'agost-setembre. Contacte:
619 706 437 - 621 240 216

www.cinemesguiu.com

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

FARMÀCIA DE GUÀRDIA - LA SEU D’URGELL

Es ven parcel·la de 860 m²
al Balcó del Pirineu.
Tel. 654 494 615

Del 5 a l’11 d’agost

Farmàcia Purgimon

C. St. Joan Bta. La Salle, 52
973 351 307

Es lloga nau agrícola a
Adrall de 1000 m², amb
possibilitat de finca.
Preu a convenir.
Interessats enviar mail a
lesmesures@gmail.com

MANUAL CORPORATIU
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