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

ESCOLA PÀDEL 2022/2023 

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

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

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

Grups Iniciació, tecnificació, 
competició...

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

Grups Iniciació i tecnificació

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

ESCOLA INFANTIL ESCOLA ADULTS

CLASSES PARTICULARS

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

BALLET CLÀSSIC
i també
HIP-HOP
BREAK DANCE
DANSA JAZZ
CLAQUÉ
PERCUSSIÓ CORPORAL

HORARIS I EDATS:
GRUP 1 DILLUNS I DIJOUS A LES 17 H
(NASCUTS/DES 2017-2018-2019)

GRUP 2 DILLUNS I DIJOUS A LES 18 H
(NASCUTS/DES 2014-2016)

GRUP 3 DILLUNS I DIJOUS A LES 19 H
(NASCUTS/DES 2011-2013)

GRUP 4 DILLUNS I DIJOUS A LES 20 H
(NASCUTS/DES 2007-2009)

GRUP 5 DILLUNS I DIJOUS A LES 21 H
ADULTS

PREU: 40 € MENSUALS



3 Destaquem

La Seu d'Urgell ha programat 
diversos actes commemora-
tius per celebrar, com cada 
Onze de Setembre, la Diada 
Nacional de Catalunya. 

Aquesta programació com-
memorativa ha estat elabo-
rada per l'Ajuntament de la 
Seu d'Urgell, en col·laboració 
amb Òmnium Cultural Alt Ur-
gell.

Així, diumenge, dia 11 de se-
tembre, Diada Nacional de 
Catalunya, a la plaça de Ca-
talunya, a tres quarts de deu 
del matí, se celebrarà una ba-
llada de sardanes amb la Co-
bla Manresa, acte que comp-
ta amb el suport d'Amics de 
la Sardana. Seguidament, a 
les 11 en punt tindrà lloc la 
hissada de la Senyera i el 
Cant dels Segadors.

La commemoració institu-
cional de la Diada Nacional a 
la capital alturgellenca conti-
nuarà, a un quart de dotze 

del matí, a la plaça de Sant 
Josep de Calassanç, amb la 
lectura d'un manifest, a 
càrrec d'Òmnium Cultural.

Els actes commemoratius 
de l'11S es clouran amb un 
recital de poemes per part de 
l'escriptor Joan Graell.

 

Actes commemoratius per la Diada Nacional de Catalunya a 
la Seu d’Urgell

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



4Notícies

El passat dilluns, 5 de setembre, 
es van iniciar les obres d'arran-
jament del paviment del carrer 
Major de la Seu d'Urgell. El pro-
jecte, redactat pels Serveis 
Tècnics de l'Ajuntament urge-
llenc, també preveu la reforma 
del ferm del carrer Lluís de 
Sabater.

Aquestes obres de renovació 
total d'ambdues calçades del 
centre històric i comercial de la 
capital alturgellenca afectaran 
durant dos mesos el trànsit ro-
dar de vehicles, així com la cele-
bració del mercat ambulant 
dels dimarts i dissabtes. Per 
això, a partir d'aquest dissabte 3 
de setembre, el mercat es tras-

llada al passeig Joan Brudieu 
(parades d'alimentació) i al car-
rer Bisbe Guitart (parades de 
tèxtil i complements).

Les obres, que tenen un pressu-
post total de 316.684 € i les por-
ta a terme l'empresa Sorigué 
S.A.U., consisteixen en aixecar 
les llambordes existents i reno-
var el paviment amb el mateix 
sistema que es va aplicar l'any 
2019 al carrer Fra Andreu 
Capella, fent servir la tècnica del 
paviment imprès que manté 
l'estètica actual de paviment 
amb llamborda però amb una 
capacitat més gran de resistèn-
cia davant la circulació de vehi-
cles pesants. Al respecte, des 

dels Serveis Tècnics Municipals 
es manifesta que "la pavimenta-
ció actual del conjunt format 
pels carrers Major, Fra Andreu 
Capella i Lluís de Sabater ha 
anat patint amb el temps un 
desgast al llarg dels anys que ha 
provocat la seva desmillora. Fa 
tres anys es va procedir a actuar 
a la pavimentació del carrer Fra 
Andreu Capella, llavors més 
desmillorada, quedant per tant 
pendent d'actuar la reforma 
dels carrers Major i Lluís de 
Sabater".

S’inicien les obres d’arranjament del paviment 
del carrer Major de la Seu d’Urgell

El passat dilluns 5 de setembre 
van començar el curs escolar 
2022-23 un total de 990 alum-
nes d'educació infantil i de 
primària als centres educatius 
de la Seu d'Urgell i Castellciutat.

Per centres educatius, l'escola 
Albert Vives hi té matriculats un 
total de 405 alumnes; l'escola 

Pau Claris en té 237; mentre que 
un total d'11 nens i nenes estu-
diaran a l'escola La Valira.

L'escola de Castellciutat alber-
garà aquest curs un total de 31 
escolars, i al col·legi La Salle hi 
cursaran 306 alumnes a infantil 
i primària.

990 alumnes d’infantil i primària comencen el curs escolar 2022-23 
a la Seu d’Urgell i Castellciutat

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

Enguany, a la capital de l'alt 
Urgell han començat la seva es-
colarització a P3 un total de 89 
nens i nenes.
Tal com s'havia anunciat, els i 
les alumnes d'Educació Secun-
dària Obligatòria (ESO), Batxi-
llerat i Cicles Formatius van ini-
ciar aquest nou curs el dime-
cres 7 de setembre.

Foto: Ajuntament de la Seu d´Urgell
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L’Alt Urgell inicia el curs escolar 2022-2023 amb l’aprovació d’ajuts 
de menjador per un valor de 333.000 euros

La Seu d’Urgell obre la nova àrea d'autocaravanes que disposa de 29 places

El curs escolar 2022-2023 va 
començar el passat dilluns, 5 de 
setembre, a educació infantil i 
primària i el dimecres 7 a secun-
dària, adaptant-se al canvi de 
calendari escolar marcat pel De-
partament d'Educació. Pel que 
fa al transport escolar de l'Alt 

Urgell, més de 400 alumnes de 
transport i menjador obligatori 
faran ús de les 16 línies que 
existeixen a la comarca, arran 
de la recent licitació de trans-
port escolar que s'ha efectuat el 
darrer mes d'agost.
A més a més, s'han incorporat 

dins del transport escolar els 
usuaris de pagament. Al llarg 
d'aquest curs escolar se segui-
ran revisant els empadrona-
ments de les famílies de trans-
port i menjador obligatori que 
no compleixin els requisits esta-
blerts.

El passat dijous 1 de setembre 
es va obrir la nova àrea d'au-
tocaravanes de la Seu d'Urgell 
que es troba ubicada a 300 
metres del centre històric i a 
tocar de la zona esportiva. L'ac-
cés a aquest nou espai construït 
expressament per aquest tipus 
de vehicles turístics es realitza 
pel camí de Sant Ermengol, vial 
que comunica el centre de la 

ciutat amb la zona dels horts.
Aquesta nova àrea d'autocara-
vanes de la qual gaudeix la capi-
tal de l'Alt Urgell disposa de 29 
places, en lloc de les 10 que dis-
posava l'antic espai. Els turistes 
que vinguin amb la seva autoca-
ravana disposen d'una zona de 
moll i una zona d'estaciona-
ment. A la zona de moll, tenen 
diversos serveis com omplir els 

dipòsits d'aigua potable, buidar 
els dipòsits d'aigües grises i 
negres, mentre que a la zona 
per estacionar disposen de con-
nexió individual a la xarxa elèc-
trica i de wifi. A més, els autoca-
ravanistes també poden gaudir 
d'una zona verda de lleure a 
tocar de l'aparcament.

 'Unnic' preveu obrir les seves portes al gener

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

Plaça del Codina, 4 - La Seu d’Urgell - Tel. 973 044 338

Menú diari: 13 €  - Diumenges: 14,50 €

Jocs S.A. té la voluntat d'obrir 
Unnic, el nou centre d'oci -amb 
casino inclòs- d'Andorra la Vella 
al pròxim mes de gener. Així ho 
ha manifestat el conseller as-
sessor del grup, Marc Martos, 
qui ha assenyalat que els tre-
balls de construcció s'estan 
desenvolupant a bon ritme i que 

la manca de materials que els 
va obligar a demanar una 
pròrroga al Consell Regulador 
Andorrà del Joc (CRAJ) s'ha so-
lucionat, almenys en gran part, 
durant el passat mes d'agost. 
"És veritat que fins al mes de 
juliol vam tenir molts problemes 
de subministrament, però hem 

tingut un mes d'agost molt bo, 
tot i que, paradoxalment és una 
època complicada per un tema 
de construcció, i si no hi ha un 
daltabaix, obrirem bastant 
abans", ha exposat, tot indicant 
que estan començant a tancar 
compromisos perquè el centre 
pugui ser una realitat al gener.

 



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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TENDALS



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





Anna Gómez
Infermera del CAP 
de la Seu d'Urgell

Salut 12

Què és i per què es produeix la síndrome postvacacional?

660 982 100 janinajp_psicologajaninajardiel@gmail.com

A teràpia trobaràs el teu espai:
• Gestió emocional, parella, família, objectius, autoestima, etc.
• Teràpia per a millorar el son infantil.
   El teu bebè no dorm? Fora males nits! (i sense plorar)

PARLEM?
PSICÒLOGA JANINA JARDIEL

Vols sentir-te millor? Tens algun problema?
Posa-hi s�ució!

La readaptació a la vida laboral des-
prés de les vacances inclou canvis 
d'horaris, d'obligacions i d'estil de vida 
en el seu conjunt. Tot això conforma 
un procés normal d'adaptació, que en 
alguns casos arriba a ser més intens i 
produeix en qui els pateix molèsties 
psicològiques i/o físiques.
En la majoria de les persones la torna-
da a la "normalitat laboral" no suposa 
cap trastorn, sinó més aviat al contra-
ri, ja que torna amb il·lusió a l'activitat 
productiva en especial per als qui l'en-
torn laboral és favorable i ens aporta 
activitats grates i creatives amb un 
desenvolupament de relacions so-
cials satisfactòries.

Símptomes i diagnòstic de la de-
pressió postvacacional
En alguns casos, la pressió de la tor-
nada a la feina arriba a ocasionar veri-
tables quadres d'estrès agut amb to-
tes les manifestacions emocionals, 
del comportament i físiques que el 
caracteritzen: malestar, ansietat, de-
pressió, disminució del rendiment, 
palpitacions, sudoració, augment de 

les freqüències respiratòria i cardíaca, 
tremolors, canvis d'humor, etc.
Si aquests canvis adaptatius es perpe-
tuen més enllà d'uns dies, pot 
aparèixer una veritable síndrome d'an-
sietat generalitzada o una anomenada 
estrès crònica que manifestarà una 
clínica específica i que pot requerir 
tractament específic, si s'arriba a 
aquesta situació el millor és consultar 
amb un especialista.

Què podem fer per combatre la 
síndrome postvacacional?
■ Torna a la rutina de manera gradual. 
Si pots permetre't treballar menys ho-
res els primers dies, fes-ho.
■ No t'exigeixes el 100% perquè no el 
pots donar. Si et poses més objectius 
dels que vas ser capaç d'assumir, t'es-
trenaràs i ficaràs més llenya al foc. 
Pren consciència que no pots do-
nar-ho tot quan la teva concentració 
està fallant.
■ Mantenir alguna activitat de les va-
cances en els primers dies, com sortir 
a la tarda a prendre alguna cosa a una 
terrassa o anar a sopar fora.

■ Intenta regularitzar el teu ritme de 
son. Cal combatre el cansament. A 
l'estiu les nostres pautes de son can-
vien, anem a dormir més tard i no ma-
tinem. Ara hem de recuperar el bon 
hàbit per poder rendir l'endemà. Si ho 
fas uns dies abans de començar a tre-
ballar, molt millor.
■ Fes esport. T'ajudarà a sentir-te bé i 
segregaràs aquestes endorfines que 
tant necessites per combatre l'apatia.
■ Planeja alguna escapada per al cap 
de setmana. Així recarregaràs piles i 
tindràs alguna il·lusió
■ Fixeu-vos en allò positiu. Agraeix el 
que tens. Et sentiràs afortunat pel que 
ja tens i centrarà la teva ment en el po-
sitiu.
■ I finalment recorda que aquesta sín-
drome passarà. Sol durar una o dues 
setmanes. Després estaràs al 100% i 
sense adonar-te'n tornaran de nou les 
vacances.







Classes particulars 
d’anglès dirigides a 
alumnes de segon cicle 
de Primària, Secundària i 
Batxillerat per preparar 
exàmens de Cambridge: 
KET, PET i FIRST.
Classes de reforç d’anglès 
per millorar nivell i notes.
Contacte: Marissa 
Tel. 616 405 433

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

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

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

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 Purgimon
C. St. Joan Bta. La Salle, 52

973 351 307

Del 9 al 15 de setembre

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

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

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

Dv 9 - 20.00 h
Ds 10 - 18.15 h
              20.00 h
Dg 11 - 17.15 h
               19.00 h
Dl 12 - 19.15 h

Ds 10 - 18.00 h
Dg 11 - 17.00 h
Dl 12 - 19.00 h

Dv 9 - 20.15 h
Ds 10 - 20.15 h
Dg 11 - 19.15 h
Dl 12 - 21.00 h

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

Dilluns 
4,50 €

Del 9 al 12 de setembre




