
Necessites assessorament 
professional per adquirir o 
vendre el teu immoble?

www.finquesplanes.comC. Sant Ot, 2 - La Seu d’Urgell

973 35 45 77
laseu@finquesplanes.com

Nosaltres t'acompanyem abans, 
durant i després de la compravenda

PROMOCIÓ 
ORTODÒNCIA
I INVISALIGN

10% de dte.

Retencions 
post-tractament 

gratuïtes

treballem 
amb mútues, 

informa´t!

www.lesmesuresonline.es Núm. 751. Del 12 al 18 d’agost de 2022 





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

3 Destaquem

La Comissió de la Unesco ha in-
format que la candidatura multi-
nacional "El ràfting amb fusta", 
presentada per Àustria, Txèquia, 
Alemanya, Letònia, Polònia i Es-
panya, de la qual formen part els 
Raiers de Nargó, serà conside-
rada per a la seva inscripció a la 
Llista Representativa del Patri-
moni Cultural Immaterial de la 
Humanitat el proper mes d'octu-
bre a París; la decisió definitiva 
s'anunciarà el mes de desembre 
a la reunió del Comitè Inter-
gubernamental de la Unesco a 
Marrakech.

L'Associació de Raiers de la Ri-
bera del Segre se suma als es-
forços que està fent la Interna-
tional Association of Timber 

Raftsmen (IATR) per tal que el 
resultat sigui un èxit i encarem 
aquesta 33a edició amb il·lusió.

Aquest dissabte 13 d'agost, 
doncs, els Raiers de Coll de Nar-
gó començaran l'enraida a par-
tir de les 10 h del matí als Clops 
de Fígols, des d'on s'iniciarà la 
baixada, prevista per a les 12 h.
Amb la fi de la pandèmia, torna 
el dinar popular tradicional per 
fer germanor a la plaça de 
l'Ajuntament de Coll de Nargó.
L'ofrena floral a la font de la 
Dona del Raier, en honor a totes 
les dones que cuidaven la casa i 
la família en absència dels 
raiers (obra de l'artista Philippe 
Lavaill) es manté i tindrà lloc a 
les 16 hores.

La construcció dels rais té lloc 
entre el 8 i el 12 d'agost, a partir 
de les 19 hores a la plaça de 
l'Ajuntament.

SEGUEIX LA CAMPANYA 
#AIXÒRAI
Amb motiu de la cursa per a ser 
Patrimoni Cultural Immaterial 
de la Humanitat, l'Associació de 
Raiers de la Ribera del Segre se-
gueix amb la campanya 
#Aixòrai iniciada l'any passat a 
través de les xarxes socials, per 
animar a la gent a participar 
d'aquesta tradició.
A través de l'expressió #Aixòrai, 
que significa "cap problema", es 
vol transmetre que l'obtenció 
d'aquesta fita no serà difícil si hi 
col·labora tothom.

 

Arriba la XXXIII Baixada dels Raiers de Coll de Nargó amb la mirada posada 
als resultats de la candidatura a Patrimoni Cultural Immaterial de la 
Humanitat per a la UNESCO
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El passat dilluns, l'alcalde de la 
Seu d'Urgell, Francesc Viaplana, 
va rebre a la sala d'actes de 
l'Ajuntament, als membres del 
club Kanu Schwaben Augsburg 
( Alemanya), on un any més, els 
piragüistes bavaresos i urge-
llencs realitzen un intercanvi per 
remar conjuntament als parcs 
olímpics de les dues ciutats.

Els piragüistes alemanys em-
marquen la seva estada durant 
deu dies al mes d'agost a la ca-
pital alturgellenca, aprofitant 
així aquests dies per remar i 
conèixer i fer diferents activitats 
a la ciutat.
Aquest any, es commemoren 
30 anys de l'intercanvi entre el 
club de piragüisme urgellenc i el 

club de piragüisme alemany, ini-
ciat l'any 1993, un any després 
dels Jocs Olímpics, on cada any 
el club d'Augsburg fa una esta-
da al Parc Olímpic del Segre de 
l'Alt Urgell, i per la seva part, el 
club de la Seu també fa una es-
tada a la ciutat bavaresa.

El Cadí Canoë-Kayac de la Seu i el Kanu Schwaben Augsburg celebren 
el 30è aniversari de la seva col·laboració

L'Ajuntament de La Vansa i 
Fórnols va inaugurar el passat 
cap de setmana, a l'Espai 
Lavansa', l'exposició permanent 
del fotògraf de Fórnols, Marc 
Santaeulària. Una inauguració, 
que va tenir una gran acollida, 
-va comptar amb més de 60 
persones-, i que va anar en aug-
ment al llarg del passat dilluns.

En paraules de Josep Xavier 
Camps, alcalde de La Vansa i 

Fórnols, "aquest nou projecte 
amb el qual obre les seves por-
tes "l'Espai Lavansa" està fun-
cionant molt bé. Estem molt es-
perançats per l'acolliment que 
està tenint entre els veïns i els 
visitants amb lanova programa-
ció", explica Camps.

'La Vall que parla amb la seva 
llum'
Aquesta exposició d'unes 10 
imatges, titulada 'La Vall que 

Gran acolliment de l’exposició de Santaeulària a La Vansa i Fórnols 

C. Major 50 � La Seu d’Urgell � T. 973 350 127 � www.macmobles.cat

MOBLES FARRÀS

parla amb la seva llum', és per a 
Marc Santaeulària, (Fórnols), 
-fotògraf paisatgístic de 26 anys- 
"fruit de la meva passió per la 
vida de muntanya. Cada foto té 
una història i una bellesa molt 
peculiar, des de la panoràmica 
de la Via Làctia amb Fórnols al 
Fons, El punt més alt de la Vall, 
en la Torreta de Cadi a 2.561 
metres d'altura, passant per la 
'Cascada Gran' del riu Bona, els 
prats de la Vall, o Prat Llong".
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Piscina del col·legi de les Monges
De peu esquerra: Sabriá, Solde, Muntó, Bonet. A baix dins piscina: Ermes
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El proppassat 14 d'octubre del 2021 
en el marc d'una entrevista a Ràdio 
Seu, l'alcalde Viaplana va expressar 
la voluntat de posar fi a l'Espai Case-
tes. Davant d'aquestes manifesta-
cions la Coordinadora de Casetes 
va treure un comunicat desmar-
cant-se d'aquesta decisió; la respos-
ta per part de l'ens municipal va ser 
demanar una reunió amb aquest 
col·lectiu. En tot moment la voluntat 
de la Coordinadora de Casetes, que 
aquest any compleix 10 anys d'his-
tòria, és i ha estat trobar solucions 
consensuades que donin continuï-
tat a aquesta tradició.
Volem recordar que l'Espai Casetes 
té més de 20 anys d'història i repre-
senta un punt de trobada intergene-
racional, així com un espai on ens 
unim i retrobem amb tots aquells 
que per circumstàncies territorials 
han de viure fora de la Seu. L'Espai 
Casetes és una tradició que dóna 
vida la festa i ens la fa més nostra. 
És un espai transversal que no 
entén de classes, d'edats ni d'ideolo-
gies; una tradició que ens uneix i ens 
apropa durant 4 nits a l'any. En defi-
nitiva, un patrimoni de poble que 
desitgem preservar i promoure.
En data 14 de juliol, l'ajuntament va 
citar a la Coordinadora de Casetes 
per a presentar una proposta con-
sistent en reduir l'aforament de ca-
ravanes al·ludint, per una banda, a 

una dificultat per part de les noves 
colles d'accedir a una plaça i per l'al-
tra, motius de seguretat. En aquesta 
reunió no va ser possible realitzar 
cap mena de debat ni esmena a la 
proposta efectuada, tampoc es va 
donar un marge de temps per tal de 
traslladar-la al conjunt de colles i 
consensuar-la. Finalment, aquesta 
reducció es va voler vehicular mit-
jançant un sorteig on només 60 ca-
ravanes de les 79 existents, podrien 
accedir a una plaça. Tot manifes-
tant que la Coordinadora Casetes 
ho legitimava i acceptava, fet que 
volem negar.
En tot moment, s'ha fet explícit la 
voluntat de l'ajuntament de posar fi 
a la tradició i és per això que no 
podem acceptar cap decisió unila-
teral enfocada a llastrar el nostre 
espai.
Volem remarcar que els sotasig-
nats en cap cas estem en contra 
d'incrementar tot allò que pugui 
oferir més seguretat. La intenció en 
tot moment és la de treballar en pro 
que any rere any l'espai casetes 
sigui un espai més segur i que pugui 
oferir una festa amb garanties que 
tothom pugui gaudir. El que sí que 
no acceptarem sota cap pretext són 
mesures que adduint una preocupa-
ció per la seguretat, vagin destina-
des a llastrar, excloure i posar fi al 
nostre espai.

Denunciem per tant, una manca de 
diàleg i una actitud dèspota per part 
de l'ajuntament a l'hora de prendre 
decisions de forma unilateral i en 
contra de la voluntat popular. A 
més, els terminis imposats per la 
institució no ens han donat marge a 
preparar una resposta per a poder 
trobar solucions consensuades.
És per això que sol·licitem:
- Una reunió urgent amb els repre-
sentants públics que pugui vehicu-
lar un debat real i efectiu.
- Que es revoqui el concurs i retor-
nar de forma cautelar al model de 
Festa Major 2019 a l'espera 
d'aquest debat enfocat a millorar 
tot allò que sigui necessari pel 
nostre espai.
Les colles estem disconformes 
amb la decisió presa per part de 
l'ajuntament, però aquest fet no ens 
ha fet decaure les ganes ni la moti-
vació d'organitzar-nos i buscar al-
ternatives i solucions de cara 
aquest any i les pròximes festes 
majors.
L'espai casetes és de tots i totes, i 
aquest any hi serem tots i totes i ho 
farem juntes.

La Seu d'Urgell, 7 d'agost de 2022

Representants de les colles de l'Es-
pai Casetes

Comunicat representants Espai Casetes

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

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

Article d’opinió 10



Servei tècnic oficial:

REPARACIÓ, VENDA 
I LLOGUER DE MAQUINÀRIA

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

Info@msplaseu.cat

OFERTA 
MOTOAIXADA + KIT DE RODES I APORCADOR 

Oferta fins a esgotar existències

599 € 
IVA INCLÒS



Salut 12

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

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

Nous projectes, noves il·lusions, 
nous reptes...
Objectius? Aprendre de manera 
dinàmica i divertida, educar en va-
lors, practicar dansa amb hàbits sa-
ludables a nivell físic i emocional... I 
sobretot, gaudir ballant, compartir 
passions, sentir-se part d'una esco-
la!
Després de 25 anys a La Seu de de-
dicació a la dansa, com a directora i 
com a professora, crec en la impor-
tància 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 coneixe-
ments bàsics, a partir d'una forma-
ció primordial en dansa clàssica, 
amb didàctica adaptada també a al-
tres disciplines com la dansa creati-
va, la percussió corporal, les danses 
urbanes (hip hop, break dance, 
funky...), la dansa jazz, o el claqué...
Apostem per una escola plural, sen-
se límits de nivells ni d'edats.

Em sento molt feliç de po-
der compartir amb vosaltres aques-
ta 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

Tot a punt per tornar a començar! 







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 Guilanyà
Av. Guillem Graell, 16

973 355 891

Del 12 al 18 d’agost

En ven pis a Av. Salòria 20, 
amb ascensor, 4 habita-
cions, cuina, menjador, 
lavabo i bany. Sense 
mobles. Tel. 699257220

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

Es ven ÀTIC DÚPLEX!!! En 
perfecte estat i en ple cen-
tre de la Seu!!! Interessats 
trucar al tel. 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

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

CONSULTA HORARIS 
www.cinemesguiu.com

Del 10 al 15 d’agost Dilluns 
4,50 €




