
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. 756. Del 23 al 29 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



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

CATEGORIES
Femenina
Masculina
Mixta
3 nivells per Categoria

LLIGA PADEL

INSCRIPCIÓ
Socis: 35 €   No Socis: 40 €
-Si t’apuntes a dues categories el preu és el mateix-
La inscripció inclou organització, Dessuadora Urban, 
sopar i festa el dia de les Finals (beguda a part).
Inscripcions a la recepció del club.

CALENDARI
Del 31 d’octubre al 31 de gener: 
Fase de Grups
Febrer: Play-Off
24 de febrer de 2023:
Finals i sopar

T A R D O R / H I V E R N  2 2 - 2 3



Il·lustració: Laura Pal

3 Destaquem

La Seu d'Urgell acollirà aquest 
proper cap de setmana, dissab-
te 24 i diumenge 25 de setem-
bre, dos esdeveniments lúdics i 
per a tots els públics com són la 
3a edició del Festival RockaBilly 
del Pirineu, Pine Peaks, i la 17a 
Trobada de Tintinaires de Cata-
lunya.

El Pine Peaks, esdeveniment or-
ganitzat pel Club de Vehicles 
Clàssics de l'Alt Urgell amb la 
col·laboració de l'Ajuntament de 
la Seu i Turisme Seu, entre d'al-
tres institucions, entitats i em-
preses, aplegarà els amants 
dels vehicles americans i apas-
sionats del rockabilly i el swing. 

Les activitats tindran lloc al pàr-
quing a l'aire lliure del Doctor 
Peiró.

El Pine Peaks s'iniciarà a partir 
de les nou del matí amb l'ober-
tura de portes i la zona de res-
tauració. A les 11 del matí tindrà 
lloc la Classificatòria Chrono 
Race i a les dues del migdia hi 
haurà sessió de DJ amb Coun-
try Line Dance.

A les quatre de la tarda hi haurà 
l'actuació de Diana&The Re-
sounds, i a les sis serà el torn de 
Six in Town.

El Pine Peaks seguirà a partir de 
les deu de la nit amb el Rockabi-
lly Night que tindrà lloc a la pista 
polivalent de la zona esportiva 
municipal de la Seu d'Urgell, 
amb les actuacions de The 
Starways, Barny&The Rhytm All 
Stars i el Dj.MrFez i Dj Adam 
Classic. L'entrada té un cost de 
5 € per persona.

El Festival de RockaBilly del Piri-
neu continuarà diumenge on a 
partir de les deu del matí tindrà 
lloc una rua dels vehicles parti-
cipants, juntament amb el per-
sonatge de Tintín, pels carrers 
de la Seu d'Urgell. A les onze 
està prevista la Final Chrono 

Race de vehicles clàssics ameri-
cans a l'espai de terra annex al 
pàrquing del Doctor Peiró. A les 
12 del migdia es farà un vermut 
swing amb We Swing Pirineu. El 
Pine Peaks finalitzarà amb el 
lliurament de premis.

Els promotors de la iniciativa 
animen tothom a participar-hi i 
acostar-se a la zona del festival 
"per gaudir d'una ambientació 
pròpia de l'Amèrica dels anys 
50". L'accés és gratuït.

Nova edició del Pine Peaks i Trobada Tintinaire de Catalunya, 
aquest cap de setmana a la Seu d’Urgell

Aquest divendres 23 de setem-
bre, a les set de la tarda, tindrà 
lloc la primera assemblea ober-
ta a la ciutadania que celebrarà 
el Consell Municipal d'Accessi-
bilitat i Mobilitat de la Seu d'Ur-
gell.

L'assemblea, que és oberta a to-
thom i servirà per presentar 

aquest consell, què fa i com ho 
fan, l'obrirà la tinent d'alcalde 
d'Atenció a les Persones de 
l'Ajuntament de la Seu d'Urgell, 
Marian Lamolla, que farà la pre-
sentació i moderarà l'assem-
blea. Seguidament, l'alcalde ur-
gellenc, Francesc Viaplana, do-
narà la benvinguda a la ciutada-
nia present a aquest acte i do-

narà peu a la presentació dels 
membres i entitats que compo-
nen el Consell Municipal d'Ac-
cessibilitat i Mobilitat. En aquest 
punt de l'assemblea es presen-
taran els dos grups de treball 
que s'han establert dins 
d'aquest consell: el grup de co-
municació i el grup de mobilitat.

 

El Consell Municipal d’Accessibilitat i Mobilitat de la Seu d’Urgell 
celebra la seva primera assemblea oberta a la ciutadania
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Aquest matí s'ha presentat la Fira 
de Sant Ermengol 2022, que se ce-
lebrarà a la capital alturgellenca di-
vendres 14 (tarda), dissabte 15 i diu-
menge 16 d'octubre en tota la seva 
plenitud. Així ho han anunciat 
aquest matí en roda de premsa l'al-
calde de la Seu d'Urgell, Francesc 
Viaplana, la tinent d'alcalde de 
Promoció Econòmica, Mireia Font, i 
el vicealcalde urgellenc, Jordi 
Fàbrega.

La fira d'aquest any celebrarà la 28a 
edició de la Fira de Formatges 
Artesans del Pirineu, que repetirà la 
mateixa ubicació a l'exterior de l'any 
passat, concretament al Camí Ral 

de Cerdanya, entre la sortida del 
pàrquing del Doctor Peiró i el 
Pavelló Poliesportiu Municipal. 
"Després de gairebé tres dècades, la 
Fira de Formatges Artesans del 
Pirineu s'ha consolidat com un dels 
elements distintius de la Seu d'Urgell 
i enguany recuperem una fira 
amb normalitat i sense restric-
cions", ha manifestat l'alcalde urge-
llenc Francesc Viaplana.

Així, la 28a Fira de Formatges 
Artesans del Pirineu quedarà agluti-
nada al Camí Ral de Cerdanya on 
cadascuna de les 49 formatgeries 
que hi seran presents estaran ubica-
des en casetes de fusta. Al respec-

te, Mireia Font ha explicat que 
"aquest nou format de celebrar la 
fira a l'aire lliure, iniciat l'any passat a 
causa de la pandèmia, el tornarem a 
repetir enguany perquè va agradar 
molt tant als formatgers com al pú-
blic en general". Font ha remarcat 
que, enguany, les parades estaran 
molt més juntes entre elles al no ha-
ver d'aplicar la distància de segure-
tat a què obligaven les restriccions 
derivades de la Covid.

La Seu d’Urgell recupera la Fira de Sant Ermengol 
de sempre amb 3 quilòmetres de parades

L'Ajuntament de la Seu d'Urgell ha 
aprovat la convocatòria de les sub-
vencions per a rehabilitar i repintar 
porxos i façanes d'edificis del carrer 
Major i del carrer dels Canonges, 
així com els seus carrers adjacents, 
inclosos també dins del centre his-
tòric com són: Sant Josep de Calas-
sanç, passatge de la Missió, plaça 
del Carmen, carrer de la Muralla, 
carrer del Pou, carrer del Carmen, 
carrer la Creu, carrer Estret, carrer 
de la Palma, placeta de Sant Nico-
lau, Pati Palau, carrer Sant Agustí i 
carrer de la Roca.

Cal remarcar que, com en els dar-
rers dos anys, aquesta convocatòria 
també inclou Castellciutat.

A més a més, la convocatòria no 
només s'adreça a totes les perso-
nes físiques o jurídiques que vulguin 
fer alguna actuació durant aquest 
any 2022, sinó que també té efectes 
retroactius i poden ser subvencio-
nables actuacions realitzades du-
rant l'any 2021. Aquesta convoca-
tòria compta amb una partida pres-
supostària de 35.000 euros, 10.000 

Convocats els ajuts per rehabilitar i repintar porxos i façanes del centre 
històric de la Seu d’Urgell i Castellciutat

dels quals estan destinats a les 
sol·licituds de Castellciutat.

La tinent d'alcalde de Promoció de 
la Ciutat de l'Ajuntament urgellenc, 
Mireia Font, afirma que aquesta 
nova convocatòria "segueix tenint la 
voluntat de millorar la conservació 
d'aquests porxos i façanes, i ajudar 
així a l'embelliment i la millora del 
centre històric i d'altres carrers de la 
Seu i de Castellciutat".

• 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
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L'Ajuntament de la Seu d’Urgell realitza diverses millo-
res en dos parcs infantils del municipi, concretament 
a la plaça de Santa Magdalena i a la plaça del Carmen

Mira'm, exposició fotogràfica que dona visibilitat a l’autisme

Les obres a l'espai de jocs infan-
tils de la plaça de Santa Magda-
lena, ja finalitzades, han consistit 
en canviar tres elements de jocs 
i la renovació de la plataforma 
amb cautxú. Respecte a la plaça 

del Carmen, la millora que s'està 
portant a terme aquests dies és 
l'eliminació del sorral existent i 
substituir-lo per cautxú, donant 
així continuïtat a la superfície de 
la resta de l'espai de jocs.

 

Organitzat per l'Ajuntament de la 
Seu d'Urgell i l'Associació del 
Trastorn de l'Espectre de l'Autis-
me d'Andorra (AUTEA), i amb 
col·laboració de Fundació Priva-
da Tutelar, JEI i l'Associació Or-
questra Cadí, el passat dimecres 
21 de setembre a les vuit del 
vespre, al vestíbul del centre cul-
tural de Les Monges va tenir lloc 

la inauguració de l'exposició 
“Mira'm”, una obra de la psicòlo-
ga Marta Escabrós que presenta 
un recull de retrats per donar vi-
sibilitat a l'autisme en l'edat 
adulta.

L'Exposició “Mira'm” consta de 
dotze fotografies a color i en 
blanc i negre que copsen la 

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

mirada curiosa de cinc joves 
amb trastorn de l'espectre de 
l'autisme amb alta necessitat de 
suport, dins del programa joves 
en inclusió de la Fundació Priva-
da Tutelar d'Andorra.
Aquests retrats ens volen apro-
par a un trastorn del neurodes-
envolupament encara descone-
gut socialment.

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
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Novetats 
en cortines confeccionades, 

coixins i plaids
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El Punt Òmnia de la Seu d’Urgell ofereix 5 
tallers de competències digitals, tots ells pre-
sencials i gratuïts

Aquesta tardor, el Punt Òmnia 
de la Seu d'Urgell ofereix la 
possibilitat de prendre part en 
5 tallers gratuïts de competèn-
cies, tots ells presencials. Per 
taller, hi podran assistir un 
màxim de 8 persones.

Les inscripcions s'han de for-
malitzar els pròxims dies 27 i 
28 de setembre, a partir de les 
9 del matí, des de l'enllaç: 
http://www.laseu.cat/
tramits-i-serveis/inscripcions

Val a dir però que les persones 
que ho necessitin podran fer la 

seva inscripció de manera pre-
sencial demanant cita prèvia 
al telèfon 973350010 (ext. 8017) 
a partir del pròxim dilluns 26 
de setembre.

Només es podrà fer una ins-
cripció per persona i curs.

Els tallers

Mou-te pel mòbil: aprendre a 
fer anar el telèfon intel·ligent 
(smartphone). Dos tallers dife-
rents: els dilluns de 10:00 a 
11:30 hores i els dimecres de 
15:30 a 17:00 hores.

Fulls de càlcul: aprendre a fer 
servir els fulls de càlcul. Els di-
lluns de 16:00 a 17:30 hores.

Correspondència digital: 
aprendre a gestionar el correu 
electrònic. Els dimarts de 15:30 
a 17:00 hores.

Núvol: conèixer els avantat-
ges d'aquest sistema i treure'n 
el màxim rendiment. 
Els divendres de 10:00 a 11:30 
hores.

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

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!

El passat 17 de setembre es 
va celebrar el dia internacional 
de Seguretat del pacient
Totes les persones del món 
prendran, en algun moment 
de la seva vida, algun medica-
ment per prevenir o tractar 
malalties. Tanmateix, els me-
dicaments de vegades causen 
greus danys si s'emmagatze-
men, prescriuen, dispensen o 
administren de forma incor-
recta o si es controlen de for-
ma insuficient.
Les pràctiques de medicació 
poc segures i els errors de 
medicació figuren entre les 
principals causes de danys 

evitables en l'atenció de salut a 
tot el món. Els errors de medi-
cació es produeixen quan les 
deficiències dels sistemes de 
medicació i diversos factors 
humans, com el cansament, 
les males condicions ambien-
tals o l'escassetat de personal, 
afecten la seguretat del procés 
d'ús dels medicaments. Això 
pot provocar al pacient greus 
danys, discapacitat i, fins i tot, 
la mort. L'actual pandèmia de 
COVID-19 ha exacerbat signifi-
cativament el risc que es pro-
dueixin errors de medicació i 
danys connexos. En aquest 
context, s'ha seleccionat la se-

guretat de la medicació com a 
tema del Dia Mundial de la 
Seguretat del Pacient de 2022, 
amb el lema «Medicació sen-
se danys».

Font i més informació:
canalsalut.gencat.cat







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

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 Barios
C. St. Josep de Calassanç, 3

973 350 188

Del 23 al 29 de setembre
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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

Dv 23 - 20.15 h
Ds 24 - 18.15 h
Dg 25 - 20.15 h

Dv 23 - 20 h
Ds 24 - 20 h
Dg 25 - 19 h
Dg 25 - 20 h

Ds 24 - 18.00 h
Dg 25 - 17.00 h

Ds 24
20.15 h
Dg 25
19.15 h

Dg 25 - 17.15 h

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

Dilluns 
4,50 €

Del 23 al 26 de setembre




