
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

www.lesmesuresonline.es Núm. 752. Del 19 al 25 d’agost de 2022 

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

PROMO INSCRIPCIÓ

x1
Apunta’t i no paguis matrícula 
si abones 3 mensualitats

PROMO x2
Apunta’t amb un amic/ga 
i no pagueu matrícula!

PROMO
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L’urgellenc Sergi Pascuet es 
va imposar a la 13a edició de 
la cursa de muntanya Trail Ce-
nis Tour, una de les més pres-
tigioses del nord de França. 
Pascuet va completar el re-
corregut de 64 km de distàn-
cia amb un temps de 7 hores, 
8 minuts i 39 segons. 6 minuts 

més ràpid que l’italià Carlo Sal-
vetti, que va completar la cur-
sa amb un temps de 7 hores, 
14 minuts i 19 segons. Cal re-
cordar que el 'runner' urge-
llenc també ha guanyat en els 
darrers mesos dues curses 
de prestigi com són la Ultra 
Montseny i la Rialp Matxicots.

 

Sergi Pascuet, campió de la Trail Cenis Tour

Ja estem a l’última setmana 
de l'11a edició del Festival de 
Música Antiga dels Pirineus 
amb vuit concerts. Résonance 
va presentar dimarts 16 a 
Maçaners (Saldes, Berguedà), 
el 17 a Taüll (Vall de Boí, Alta 
Ribagorça) i el 19 al refugi del 
Niu de l'Aliga (Alp-Bagà) el 
concert Illuminations. Un dels 
altres grups que actuen 
aquesta setmana és Ensem-
ble Alfonsí amb Instruments 
per lloar a Santa Maria. L'En-
semble Alfonsí ens ofereix 

l'ocasió excepcional de reviure 
les melodies que adelitaven el 
rei Savi, interpretades amb 
més de 35 rèpliques exactes 
dels instruments de l'època. 
Es va poder gaudir el dia 17 a 
La Seu d'Urgell (Alt Urgell) i el 
18 a La Pobla de Segur (Pa-
llars Jussà).
Per últim, Ensemble Lisboa 
1740 amb la direcció de Jalo-
to és l'encarregat de cloure 
l'edició del 2022 amb Missa 
Regalis. En una coproducció 
del Festival de Pasqua de Cer-

vera i el FeMAP, aquest grup 
demostra, per mitjà d'aquesta 
obra i recreant el variat i con-
trastat alineament litúrgic de 
la festa de Santa Isabel de 
Portugal, la magnificència del 
so i l'esplendor àulic del segle 
XVIII de la Capella Reial i Pa-
triarcal de Lisboa. Aquest grup 
actuarà divendres 19 a Castell 
de Mur (Pallars Jussà), dis-
sabte 20 a Borén (Pallars So-
birà) i diumenge 21 a Campro-
don (Ripollès).

 

Résonance, Ensemble Alfonsí i Ensemble Lisboa 1740 a l’última 
setmana de l’onzena edició del FeMAP
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LLENCERIA I CORSETERIA
PIJAMES, MITJONS, PANTIES I MITGES
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Aquest passat dimarts es va in-
augurar a l'església de l'antic 
monestir de Sant Serni de 
Tavèrnoles, a Anserall, l'exposi-
ció "Romànic amb esmalt al 
foc", de l'artista Teresa Mingot. 
Es tracta d'una col·lecció de 
vint-i-cinc peces, elaborades 
amb la tècnica de l'esmalt al 
foc, que reprodueixen, en for-
mat reduït, obres cabdals de 
l'art romànic europeu. Entre 
aquestes obres hi ha la del fron-
tal d'altar de Sant Serni de 
Tavèrnoles, actualment al 
Museu Nacional d'Art de 
Catalunya (MNAC), motiu pel 
qual l'exposició s'ha instal·lat en 
aquest temple. La mostra es 
podrà veure fins al 31 d'agost; 
els matins, d'11 a 13 h i les tar-
des, de 17 a 20 h, excepte els di-
lluns, que romandrà tancada.
A més de l'obra inspirada en el 

frontal de Sant Serni, s'exposen 
també les que prenen com a re-
ferència obres com ara el 
Pantocràtor de Sant Climent de 
Taüll, el baldaquí de Sant Martí 
de Tost, els frontals d'altar de la 
catedral de la Seu d'Urgell, 
Santa Maria de Lluçà i Avià, el 
panteó dels Reis de Lleó, un de-
tall d'urna de Santa Domingo de 
Silos i dues arquetes de 
Llemotges, entre altres.

Teresa Mingot es va formar a 
l'Escola Massana de Barcelona 
quan tenia 15 anys i va co-
mençar a treballar en el seu pro-
pi taller d'esmalts als 16 anys. 
Ha estat treballant durant molts 
anys per a joiers de Barcelona. 
Es va especialitzar en esmalts 
al foc en joieria i vitralls fins que 
va fer els seus propis dissenys 

de joiera en plata i vitralls. La 
seva il·lusió actualment és fer 
reproduccions de pintures 
romàniques per poder exhibir 
les peces. Ha participat en expo-
sicions col·lectives a Venècia, la 
biennal de Salou i a Ravenstein, 
Holanda.

L'exposició està organitzada 
per l'Ajuntament de les Valls de 
Valira i el Consell Comarcal de 
l'Alt Urgell amb la col·laboració 
de l'Institut d'Estudis Ilerdencs 
de la Diputació de Lleida i el 
Bisbat d'Urgell.

Teresa Mingot exposa a Sant Serni de Tavèrnoles la col·lecció 
"Romànic amb esmalt al foc"

El passat dissabte va tenir lloc 
la 33a edició de la Baixada dels 
Raiers de Coll de Nargó als 
Clops de Fígols, realitzada amb 
dos rais de tres trams cons-
truïts la setmana prèvia a la 
baixada per una desena de 
raiers.

Ho va fer amb èxit de públic i 
sense incidents. La Baixada va 
poder tenir lloc gràcies a les plu-
ges dels últims dies, que han 
permès un mínim cabal per 
continuar fent el curt descens 
d'un quilòmetre.

El canvi de les condicions 
climàtiques i el cabal del riu, i 
amb vistes que aquesta tradició 
arribi a ser considerada 
Patrimoni Cultural Immaterial 
de la Humanitat aquest any, 
l'Associació de Raiers de Coll de 

Nargó està estudiant canviar de 
data la Baixada i realitzar-la a la 
primavera, per tal de tenir cabal 
suficient i poder allargar el reco-
rregut, com es feia en les prime-
res edicions, "i evitar que la tra-
dició acabi desapareixent per la 
manca d'aigua".

Així ho ha comunicat el presi-
dent de l'Associació, Àlex Ferré, 
en les seves declaracions du-
rant la baixada. Ho ha fet en el 
context de l'anunci de la 
Comissió de la Unesco que la 
candidatura multinacional "El 
ràfting amb fusta", presentada 
per Àustria, Txequia, Alemanya, 
Letònia, Polònia i Espanya, de la 
qual formen part els Raiers de 
Nargó, serà considerada per a la 
seva inscripció a la Llista 
Representativa del Patrimoni 
Cultural Immaterial de la 

La XXXIII Baixada dels Raiers de Coll de Nargó es realitza amb 
èxit de públic 

Humanitat el proper mes d'octu-
bre a París; la decisió definitiva 
s'anunciarà el mes de desembre 
a la reunió del Comité Intergu-
bernamental de la Unesco a 
Marrakech.

MONUMENT ALS RAIERS DE 
COLL DE NARGÓ

L'Associació de Raiers de Coll 
de Nargó i l'Ajuntament de Coll 
de Nargó estan preparant un 
Monument als Raiers en home-
natge als padrins raiers de Coll 
de Nargó, que estarà ubicat al 
costat de l'església romànica de 
Sant Climent.

Consistirà en un tram de rai 
amb rem, que tothom podrà
visitar i d'accés lliure. La seva
inauguració està prevista per a 
finals d'aquest any.



VACANT DEPARTAMENT FINANCES I MERCATS

COMPTABILITAT I FINANCES
PEUSA necessita ampliar l'equip i ofereix un lloc de treball a temps complet al departa-
ment de Finances i Mercats destinat a un/a professional que disposi de titulació en l'àm-
bit de l'Economia i Empresa; graus en Administració i Direcció d'Empreses, Economia o 
Ciències Empresarials.

Descripció del lloc de treball
Les funcions principals del lloc de treball dins el departament financer, dins l'àrea 
comptable i per a totes les societats del grup són:
• Preparació de registres comptables
• Elaboració d'estats financers
• Liquidació d'impostos
• Gestió de contractes i encàrrecs amb proveïdors
• Gestió tresoreria
• Comptabilitat de costos
• Anàlisi dels principals indicadors de cada activitat i preparació d'informes
• Estudi i anàlisi de la normativa del sector elèctric

Requisits dels candidats i candidates
• Estudis universitaris en l'àmbit de l'economia i empresa
• Es valoraran coneixements de BI i analítica de dades
• Motivació i facilitat d'adaptació
• Autonomia i iniciativa en la presa de decisions
• Capacitat de treball en equip

Us oferim
• Formar part d'un sector en constant transformació i clau en el futur de la nostra societat
• Possibilitat d'evolucionar professionalment dins l'empresa
• Formació tant en l'àmbit del sector energètic com en l'àmbit financer
• Horari flexible
• Incorporació immediata

Els interessats i interessades podeu presentar el vostre currículum directament a les 
nostres oficines situades al Passeig Joan Brudieu, 17 de la Seu d'Urgell o bé al nostre 
web www.peusa.org/vols-treballar-amb-nosaltres (VACANT FINANCES I MERCATS)

Passeig de Joan Brudieu, 17 - 25700 la Seu d’Urgell (Lleida)
Tel: 973 35 00 44 - www.peusa.org
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La Seu d’Urgell convida a gaudir de les exposicions de la ciutat

Els vols a l’aeroport Andorra-La Seu entre els emissors i receptors 
mantenen un equilibri

Exposicions obertes per a tots els públics i gratuïtes

Un any més, la ciutat urgellenca, 
acull diferents exposicions durant 
el període d'estiu, trobant-les a 
Sala La Cuina, Sant Domènec i el 
pati de la biblioteca de Sant Agustí.

Bitxos
El 5 de juliol de 2022, es va inaugu-
rar l'exposició 'Bitxos', presentada 
per Josepa Travé. En aquesta ac-
tivitat s'hi podrà veure unes 40 
obres realitzades amb pintura, 
juntament amb díptics, tríptics i 
composicions d'una dotzena de 

quadres petits, a més d'un cente-
nar de bitxos realitzats en ceràmi-
ca, que es passegen per dins i per 
entremig dels quadres. Es podrà 
veure fins al 27 d'agost a Sant Do-
mènec.

Les 35 cadires de Can Pere
Una exposició que fins al 31 
d'agost estarà exposada a la bi-
blioteca de Sant Agustí, i on parti-
cipen 24 artistes de la Seu d'Ur-
gell, Andorra i Barcelona. Un pro-
jecte per reinterpretar i intervenir 

amb un objecte tan quotidià com 
és la cadira.

Mensulae
Inaugurada del 5 d'agost, es 
podrà visitar fins al 30 de setem-
bre, on es podrà veure obres tant 
d'alumnes com d'exalumnes de 
l'Espai Municipal d'Art. Aquesta 
mostra s'ubica a la Sala La Cuina, 
comptant aproximadament amb 
300 peces entre quadres de vinil, 
acrílics i oli, així com collage, cerà-
mica, paper maixé, entre altres.

La quantitat de vols que passen 
per l'Aeroport d'Andorra-La Seu 
d'Urgell manté un equilibri entre el 
client emissor i el receptor, 
segons va assegurar el president 
de l'Associació d'Agències de 
Viatges d'Andorra (AAVA), Jaume 
Escoda. En aquest sentit, va expli-
car que les agències han intercan-
viat diàlegs amb l'Executiu per 
col·laborar en una anàlisi sobre 
els serveis del transport aeri. Con-
cretament, s'han sol·licitat dades 
de la quantitat de persones que 
aquestes empreses porten al país, 
quin és l'origen dels viatgers, on 
es queden, quin tipus de pernocta-
ció realitzen i, aproximadament, 
quin cost suposa desplaçar-se 
des del seu lloc d'origen fins a la 

destinació final, va declarar 
Escoda. Així, va assenyalar que 
"nosaltres els hem passat tota 
aquesta documentació i, a banda, 
els hem fet arribar els interessos 
per part dels dos costats: l'emis-
sor i el receptiu".

Altrament, i sobre les noves inicia-
tives de transport que s'estan va-
lorant actualment, el president de 
l'AAVA va valorar que "necessi-
tem obrir la porta al món", ja que 
si un turista té la intenció de venir 
a visitar Andorra amb avió, un cop 
arribi a l'aeroport central haurà 
d'agafar un transfer fins al Princi-
pat, "és a dir, tindrà tres hores 
més de viatge", a banda dels 
costos que pugui suposar. Com a 

alternativa, les opcions més pro-
peres són la Seu o Tolosa. Per 
tant, Escoda va proposar connec-
tar l'aeroport alturgellenc amb 
"aquells que tenen un rànquing in-
ternacional, ja sigui amb un París, 
un Berlín o un Amsterdam", va ex-
posar. En conseqüència, va as-
senyalar que "si ens poses al 
costat de casa és molt millor per 
a nosaltres, els emissors, però so-
bretot de cara al client". A més, i 
en referència al projecte del tren 
Andorra-Barcelona, va apuntar 
que "pot ser una acció molt positi-
va per al turisme" i també va ob-
servar que és important establir 
una connexió amb l'exterior si la 
intenció és "facilitar el desplaça-
ment dels clients" fins al país.

• Obra nueva
• Todo tipo de reformas
• Trabajos en pladur y yeso
• Rebosados, monocapas 
    y microcimiento
• Aislamientos térmicos y acústicos
• Impermeabilización de terrazas
• Alicatados
• Cocinas y baños
• Pintura y decoración

Pl. de les Monges 1, 1r 3a - 25700 La Seu d’Urgell - Tel. 600 814 970 - andre_rib_coel@hotmail.com 

Disfrutamos con lo que hacemos



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



DEP Joan Blasi

Estimat Joan,
Ens has deixat després de tants anys venint a agafar el teu exemplar de 
la revista recent acabada de sortir de la impremta, com el que va a 
buscar el pa a primera hora del matí... Beneïda rutina la teva!! Ens 
costarà molt assimilar que ja no vindràs setmana rere setmana, però 
seguirem guardant-te un exemplar de la revista juntament amb la teva 
família, perquè sempre seràs un més de l'equip de Les Mesures del 
Pirineu, sempre seràs del nostre equip!!

T'estimem molt Joan,
D.E.P.



TENDALS



Som una constructora de La Seu d´Urgell amb 
més de 25 anys d´experiència.
Construccions i Reparacions Gonfer, SL. El que podem 
oferir són projectes complexos, és a dir, podem oferir 
tots els serveis que es precisen fonamentalment per al 
desenvolupament i execució de tot tipus d´Obres de 
Construcció de caràcter tant públic com privat. El nostre 
elevat grau de diversificació ens ha permès emprendre 
amb èxit obres en diferents camps com:

- Construcció, promoció i restauració d´immobles urbans.
- Construcció d´habitatges i edificis residencials.
- Construcció de naus comercials i oficines.
- Construcció d´instal·lacions industrials.
- Rehabilitació d´edificis.
- Urbanitzacions.
- Dipòsits d´aigua i portades d´aigua.
- Obra civil, camins rurals, carreteres, paviments, murs, 
  xarxes, instal·lacions...
- Moviments de terres, excavacions...

Disposem de maquinària pròpia:
Camió <3500 kg, caixa oberta. 
Camió >12000 kg, basculant. 
Camió grua >12000 kg. 
Camió <3500 kg basculant. 
Compactador petit, compactador gran, 
excavadora giratòria mini, excavadora 
giratòria amb rodes gran, excavadora 
giratòria amb cadenes gran, retroexcavadora 
mixta, compressor, etc.

Disposem de personal qualificat:
Tècnic d´obra, cap d´obra, encarregat, oficial 
de 1a, peó i personal format.

Av. Salòria 77, baixos
25700 La Seu d’Urgell
Tel. 973 36 07 13 - 609 81 93 35

Pol. Industrial, parcel·la B-16
Apartat de correus 219

25711 Montferrer - Lleida
deltariba@telefonica.net

LLOGA’M

973 355 757
608 517 080





Anna Gómez
Infermera del CAP 
de la Seu d'Urgell

Salut 12

La verola del mico és una zoo-
nosi (malaltia que es transmet 
d'animals a éssers humans) 
poc freqüent. És causada per 
un virus del gènere 
Orthopoxvirus, de la família 
Poxviridae, anomenat MPXV 
(per les sigles en anglès de 
Monkeypox virus). Produeix 
símptomes similars a la verola, 
erradicada l'any 1980, però 
menys greus, com ara febre, 
maldecap, dolors musculars i 
erupció a la pell. La majoria de 
les persones afectades es recu-
peren en un període d'entre 2 i 4 
setmanes. Els casos més greus 
se solen produir en infants, amb 
una letalitat inferior al 10%.

Transmissió
En el cas de les persones, la 
malaltia es propaga per contac-
te amb:
Lesions de la pell, fluids corpo-
rals, com ara saliva, pus, cros-
tes...
• Objectes contaminats, com 
ara roba, roba de llit, tovalloles o 
estris per menjar com ara for-
quilles, gots o estovalles.
• Gotetes respiratòries.
Per evitar-ne la transmissió, és 
necessari l'aïllament de les per-
sones afectades amb símpto-
mes i restringir els contactes 
socials.

La transmissió entre parelles se-
xuals, a causa del contacte ín-
tim, sembla que és la més pro-
bable en els casos detectats en 
les darreres setmanes.

Símptomes
El període d'incubació de la 
malaltia pot variar entre 5 i 21 
dies i la persona infectada pot 
contagiar des de l'inici dels 
símptomes.
En una primera fase de la malal-
tia, els símptomes són:
• Febre,
• Mal de cap intens
• Mal d'esquena i dolor muscu-
lars
• Calfreds
• Cansament
• Inflamació dels ganglis limfà-
tics, la simptomatologia més ca-
racterística de la MPX en com-
paració amb altres malalties 
que inicialment poden semblar 
similars.
És molt important reconèixer 
aquesta simptomatologia inicial 
per evitar contagiar a altres per-

sones. Cal consultar un profes-
sional sanitari en cas que n'apa-
reguin o trucar al 061 Salut 
Respon. És necessari l'aïllament 
de les persones afectades amb 
símptomes i restringir els con-
tactes socials.
En una segona fase de la malal-
tia, els símptomes són:
• Erupcions a la cara
• Erupcions a la resta del cos, 
especialment a les extremitats i 
a les àrees genital i/o perianal.
L'aspecte i les característiques 
de les lesions evolucionen amb 
el temps: al principi són planes 
(màcules), després doloroses 
(pàpules) i seguidament es con-
verteixen en ampolles plenes de 
líquid transparent (vesícules), 
que més endavant contenen 
pus (pústules) i acaben formant 
crostes. Aquesta etapa acostu-
ma a durar entre 2 i 4 setmanes. 
Es recomana l'aïllament de les 
persones afectades amb símp-
tomes i restringir els contactes 
socials.

Font: Canal de Salut

Verola del mico
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FARMÀCIA DE GUÀRDIA - LA SEU D’URGELL

Farmàcia Barios
C. St. Josep de Calassanç, 3

973 350 188

Del 19 al 25 d’agost

En ven pis a Av. Salòria 20, 
amb ascensor, 4 habita-
cions, cuina, menjador, 
lavabo i bany. Sense 
mobles. Tel. 699 257 220

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

Es ven negoci molt cèntric 
amb bona clientela. 
Contacte: 973 352 144 
(tardes)

Es ven llicència de taxi per 
jubilació. Tel. 619 389 454

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
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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

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

www.cinemesguiu.com

@cinemesguiu

Segueix-nos
per més informació

DILLUNS 
dia de l’espectador

4,50 €




