
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. 755. Del 16 al 22 de setembre 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





3 Destaquem

L'Ajuntament de la Seu d'Ur-
gell va acordar en el ple ordi-
nari que va tenir lloc el passat 
dilluns 12 de setembre, la ces-
sió del terreny al Servei Català 
de la Salut (CatSalut) per a la 
construcció del nou hospital 
comarcal a la capital alturge-
llenca.

Concretament aquests terrenys 
que l'Ajuntament cedirà al De-
partament de Salut de la Gene-
ralitat de Catalunya es troben 
situats al part sud del sector 
SUD-1, espai al costat del parc 
de bombers, a l'entrada est de 
la ciutat.

Val a recordar que després de 
l'aprovació de la modificació 
del pla parcial del SUD-1 du-
rant el ple del mes de febrer 
d'aquest any, es va aconseguir 
disminuir en un 20% la superfí-
cie inicialment destinada a ús 
comercial i aconseguint un 
peça de sòl públic amb un to-
tal de 13.859 m² de superfície 
per equipaments, amb una 
gran zona verda. Aquesta 
peça se suma a una segona 
parcel·la, ja municipal, de 
695,95 m² contigua, per posar 
a disposició del Departament 
de Salut un total de 14.554 m² 

per a la construcció del futur 
hospital comarcal de l'Alt Ur-
gell.

Des de la Conselleria de Salut 
s'apunta que la inversió supe-
rarà els 20 milions d'euros, i es 
preveu finançar amb fons eu-
ropeus Next Generation.

Aprovació de la cessió de terrenys a 
CatSalut per al nou hospital

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
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El passat dimecres 7 de setem-
bre, l'alcalde de la Seu d'Urgell, 
Francesc Viaplana, la 1a tinent 
d'alcalde i regidora de Promoció 
Econòmica, Mireia Font, i la re-
gidora Carme Espuga van visi-
tar la localitat guipuscoana 
d'Ordizia on es va celebrar la 
Fira especial de l'Euskal Jaiak 
(Festes Basques d'Ordizia) que 
inclou el concurs de formatges 
amb DOC Idiazábal o Artzai 
Gazta.

La delegació urgellenca en-
capçalada per Francesc Viapla-
na va ser rebuda per l'alcalde 

d'Ordizia, Adur Ezenarro, i per la 
1a tinent d'alcalde d'aquest 
ajuntament basc, Maitane Álva-
rez, habillats amb la vestimenta 
tradicional de la localitat.

Després de la recepció institu-
cional, les autoritats urgellen-
ques van visitar el mercat d'Or-
dizia que se celebra cada dime-
cres on, a més a més de tro-
bar-hi formatges de DO Idiazá-
bal, es caracteritza pels seus 
productes agroalimentaris fres-
cos, de temporada i de proximi-
tat com fruites, verdures i horta-
lisses, entre d'altres. 

També han presenciat l'impor-
tant concurs de formatges amb 
DOC Idiazábal o Artzai Gazta 
que enguany s'ha emportat el 
premi Quesería La Leze, format-
geria que cada any és present a 
la Fira de Formatges Artesans 
del Pirineu, en el marc de la Fira 
de Sant Ermengol de la Seu 
d'Urgell.

La Seu d’Urgell present a la Fira especial de 
l’Euskal Jaiak d’Ordizia

El passat dilluns 12 de setem-
bre es va presentar el programa 
d'activitats de la Festa de la 
Gent Gran de la Seu d'Urgell que 
tindrà lloc del 26 de setembre 
fins al 2 d'octubre. La presenta-
ció de l'edició 2022, que porta 
per lema 'Apunta't i gaudim 
junts!', va anar a càrrec de l'al-
calde urgellenc, Francesc 
Viaplana, el vicealcalde, Jordi 
Fàbrega, i la tinent d'alcalde i re-
gidora de Gent Gran, Marian 
Lamolla.

Marian Lamolla, regidora de la 
Gent Gran, va manifestar: "Se 
celebra i torna una Festa de la 
Gent Gran amb tota la seva ple-
nitud. Aquest any es recuperen 
les activitats que s'havien 

deixat de fer a causa de la pan-
dèmia, i es convida a tothom a 
participar-hi. Destaquem les ac-
tivitats que es recuperen com: 
El Ball Cerdà Intergeneracional, 
la sortida amb autocar i el dinar 
de final de festa de diumenge".

Pel que fa al programa d'activi-
tats de la festa, el dilluns 26 de 

Apunta’t i gaudim junts! lema de la Festa de la Gent Gran de la Seu d’Urgell

macambients.com

Mobles Farràs • Carrer Major, 50 • La Seu d’Urgell • Tel. 973 350 127

Ambients
singulars

setembre, a dos quarts d'onze 
del matí a la residència Llar de 
Sant Josep, es comença amb 
un taller interactiu a càrrec del 
Duet Daura, per estimular les 
capacitats físiques i cognitives, i 
a dos quarts de dotze del matí el 
Duet Daura també hi estarà a la 
Residència Sant Hospital.

A les dotze del migdia, tertúlia a 
Ràdio Seu, on es presentarà el 
contingut de la Festa de la Gent 
Gran d'aquest any; i a les set de 
la tarda, tindrà lloc la xerrada 
L'eutanàsia, per una mort digna, 
a càrrec de Alberto de Dios 
Romero, metge internista de 
la Fundació Sant Hospital, 
Susanna Claus ó i Concepció 
Canut Farré.

Foto: Ajuntament de la Seu d´Urgell



Servei tècnic oficial:

REPARACIÓ, VENDA 
I LLOGUER DE MAQUINÀRIA

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

Info@msplaseu.cat

Oferta fins a esgotar existències

295 € 
IVA INCLÒS

El preu inclou:
2 bateries de 4Ah i maletí amb eines

OFERTA 
MINI MOTOSERRA AMB BATERIA



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

6Notícies

L’UBSU presenta la campanya 'El Comerç de la Seu és la Canya!'

MeteoPirineus elabora materials sobre meteorologia i geologia per 
als parcs naturals del Cadí-Moixeró i de l’Alt Pirineu

La Unió de Botiguers de la Seu 
d'Urgell (UBSU) ha posat en 
marxa des del passat dilluns, 12 
de setembre, la campanya "El 
Comerç de la Seu és la Canya!". A 
través d'aquesta iniciativa, els 
comerços adherits a l'entitat co-
mercial obsequiaran fins diu-
menge vinent, 18 de setembre, 

les compres superiors a 30 
euros amb un val que es podrà 
bescanviar per una canya de cer-
vesa o una beguda equivalent. 
La voluntat de la campanya és 
donar visibilitat al sector comer-
cial local a les acaballes de l'es-
tiu i oferir una excusa a la ciuta-
dania per sortir i conèixer els es-

tabliments de proximitat. Els 
vals es podran utilitzar als cinc 
bars associats a l'UBSU: Pinxu's, 
La Lola Food&Drinks, El Mos, Ca-
feteria Escoberts i Cafeteria 
Cívic. El període per bescan-
viar-los finalitzarà el 30 de se-
tembre.
 

MeteoPirineus ha elaborat nous 
materials sobre meteorologia a 
través del Parc Natural del Cadí 
Moixeró i una guia geològica i 
fitxes pedagògiques vinculades 
al Parc Natural de l'Alt Pirineu. 
Aquests nous recursos es pre-
sentaran divendres dia 16, a la 
Casa dels Parcs dels Pirineus, a 
l'entrada nord de la Seu d'Urgell. 
L'acte és obert a tothom.
Des de MeteoPirineus han expli-
cat que darrerament han estat 
seleccionats en dues convoca-
tòries de subvencions per a la di-

vulgació dels espais naturals de 
Catalunya i els seus hàbitats i 
espècies, en el marc del Progra-
ma de Desenvolupament Rural 
de Catalunya, mitjançant els dos 
parcs naturals que hi ha a l'Alt 
Urgell, compartits amb la Cer-
danya i el Berguedà en el primer 
cas i amb el Pallars Sobirà en el 
segon.
L'acte de divendres començarà 
a les 10 del matí amb la presen-
tació de la Guia Geològica del 
Parc Natural de l'Alt Pirineu i de 
les fitxes pedagògiques vincula-

des a aquesta guia i al jardí de 
roques de Rubió. Una guia que 
pretén "recollir una descripció 
general de la geologia del Parc, 
un apartat de les roques que hi 
trobem i un seguit d'itineraris 
geològics", segons ha avançat el 
director de Meteo Pirineus, 
Albert de Gràcia. També es pre-
sentarà diverses fitxes pedagò-
giques perquè grups d'alumnes 
les puguin fer servir d'acord amb 
el seu curs acadèmic, juntament 
amb tallers de geologia vinculats 
a aquest espai protegit.

 

 
✓REFORMES INTEGRALS

✓CONSTRUCCIÓ EN GENERAL

✓SERVEI DE NETEJA DE PISOS I EDIFICIS

✓PROFESSIONALITAT CONTRASTADA

NEIX UNA NOVA EMPRESA A L’ALT URGELL

CONTACTE: 360reformes@gmail.com



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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Naturland tanca l’estiu amb un 10% més de facturació i amb prop de 50.000 visitants
Naturland Andorra segueix la ten-
dència de creixement i aconsegueix 
facturar un 10% més que l'estiu an-
terior. D'aquesta manera, el 2022 va 
camí de continuar millorant els re-
gistres de la societat. Pel que fa als 
visitants de la temporada estival, la 
xifra es manté gairebé idèntica a la 
del 2021, situant-se molt a prop de 
les 50.000 persones (des del juliol 
fins a l'11 de setembre). 

Cal destacar que la meteorologia 
de la segona quinzena d'agost, 
amb alguns dies amb ruixats 
durant les tardes, així com l'avan-
çament del calendari escolar a Ca-
talunya, han estat fets significatius 
que han restat visitants. Enguany 
cal recordar que tampoc hi ha 
hagut pont de la Diada de Catalu-
nya, amb la qual cosa, el nombre de 
dies festius dels clients de proximi-

tat ha estat inferior a altres tempo-
rades.

Un any després de la renovació de 
la marca, i dos d'ençà que la nova 
direcció hagi fet el canvi de rumb, 
Naturland continua en una tendèn-
cia positiva. En aquest sentit, la fac-
turació de l'estiu s'ha superat en un 
10% en comparació amb el 2021, 
que ja havia marcat un rècord.

Andorra retira de la venda quatre medicaments amb folcodina
El Ministeri de Salut d'Andorra ha in-
format de la suspensió de la comer-
cialització dels medicaments a base 
de folcodina, a instàncies de l'Agèn-
cia Nacional de Seguretat dels Medi-
caments i Productes de Salut de 
França (ANSM). La folcodina es fa 
servir com a antitussigen i a Espan-
ya no n'està permesa la venda.

La decisió de l'ANSM es pren des-
prés que un estudi de seguretat ha 

confirmat l'associació entre l'expo-
sició prèvia a la folcodina i el risc de 
reacció adversa als curares: s'ano-
mena així una agrupació de fàr-
macs que indueixen el pacient a un 
estat de relaxació muscular, perme-
tent realitzar anestèsies menys pro-
fundes, especialment interessants 
en els pacients d'alt risc. Es fan 
servir, per exemple, en intubacions 
endotraqueals i en la ventilació arti-
ficial controlada.

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

La suspensió de la venda s'ha pres 
com a mesura de precaució en 
espera d'una nova avaluació per 
part de l'Agència Europea de Medi-
caments (EMA). Tal com se sol fer 
en aquests casos, s'ha demanat a 
tots els pacients que suspenguin el 
tractament que estiguin fent amb 
aquests medicaments i els retornin 
a les oficines de farmàcia.





Anna Gómez
Infermera del CAP 
de la Seu d'Urgell

Salut 12

Assetjament escolar #Bulling

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!

Amb el nou inici escolar i les 
darreres notícies, davant de 
l'augment de la incidència dels 
intents de suïcidi en menors de 
10 a 19 anys, cal recordar que 
hi ha uns protocols i els adults 
som corresponsables d'atu-
rar-ho.

L'assetjament escolar consti-
tueix un fet que repercuteix ne-
gativament en tots els agents 
implicats, tant individualment 
(agressor, víctima i observa-
dors) com de forma col·lectiva. 
A nivell individual, l'assetjament 
condiciona el desenvolupament 
personal i acadèmic tant de la 
persona que el pateix com de 
qui l'exerceix i el de la resta del 
grup, en consolidar hàbits i acti-

tuds no desitjables. Així mateix, 
es tensen les relacions i es veu 
greument afectat el funciona-
ment de l'aula i la convivència en 
el centre educatiu.
Les famílies tenen un paper im-
portant en la prevenció, detecció 
i intervenció davant l'assetja-
ment que esdevé clau en situa-
cions de ciberassetjament, atès 
que aquest es produeix, en ge-
neral, fora del centre.

Els centres educatius són es-
pais de socialització d'infants i 
joves en què es poden donar si-
tuacions de conflicte i de violèn-
cia entre iguals, però també són 
el marc idoni on implementar 
estratègies de prevenció davant 
l'assetjament i el ciberassetja-

ment que facilitin la creació d'un 
clima de convivència positiu a 
l'aula i contribueixin a la cons-
trucció de la cultura de pau.

Font i més informació: 
xtec.gencat.cat, protocol assetjament
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FARMÀCIA DE GUÀRDIA - LA SEU D’URGELL

Farmàcia Guilanyà
Av. Guillem Graell, 16

973 355 891

Del 16 al 22 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 16 - 20.00 h
Ds 17 - 18.00 h
              20.00 h
Dg 18 - 17.00 h
               19.00 h
Dl 19 - 20.00 h

Dv 16 - 20.15 h
Ds 17 - 20.15 h
Dg 18 - 19.15 h
Dl 19 - 20.15 h

Ds 17 - 18.15 h
Dg 18 - 17.15 h

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

Dilluns 
4,50 €

Del 16 al 19 de setembre

NaGRUP empresa especia-
litzada en el transport de 
mercaderies busca xofer a 
jornada completa per 
camió (C2) per distribució 
zona Alt Urgell i Cerdanya. 
Interessats podeu fer arribar 
el cv a rrhh@nagrup.com       

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




