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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



3 Destaquem

L'Alt Urgell ha participat un any 
més a la iniciativa "Benvinguts a 
pagès", programada per al cap 
de setmana de l'1 i el 2 d'octu-
bre arreu de Catalunya. Es trac-
ta d'un cap de setmana de por-
tes obertes i visites guiades a 
les explotacions agroalimen-
tàries del país. La proposta arri-
ba enguany a la seva setena 
edició amb multitud d'ofertes 
complementàries en restaura-
ció, allotjament i activitats diver-
ses.

En el cas de l'Alt Urgell l'explota-
ció que hi va participar és 
Ecofranch, ubicada al terme 
municipal de Montferrer i Cas-
tellbò. Pertanyents a una família 
amb una llarga tradició pagesa, 
els propietaris d'Ecofranch han 
apostat des de l'any 2010, per la 
producció agroalimentària eco-
lògica i sostenible. D'una banda, 
tenen vaques lleteres de la raça 
Brown Swiss i, de l'altra, con-
reen patates i cereals. A la ma-
teixa explotació disposen d'una 
agrobotiga on tenen a la venda 
els seus propis productes.

Els establiments de l'Alt Urgell 
adherits enguany al "Benvinguts 
a pagès" són els restaurants 
Pinxu's de la Seu d'Urgell i Víctor 
d'Oliana, l'allotjament rural Cal 
Gabriel de Tuixent, l'Hotel Dom 
d'Organyà i el museu Expotrac 
del tractor i del pagès, situat a 
Montferrer i Castellbò.

La Guàrdia Civil va desplegar el 
passat dilluns un fort dispositiu 
contra el terrorisme jihadista a 
l'interior del Pont de Suert. 

L'operatiu es va dur a terme a 
partir de les 19.30 hores quan 
van arribar a la capital de l'Alta 
Ribagorça diverses unitats del 
Grup Antiterrorista Rural (GAR) i 
van escorcollar diversos immo-
bles, un dels quals a la plaça 
Mercadal. Pel que sembla, es 
tracta d'una investigació per 
jihadisme que es duu a terme 
des de Madrid i que dirigeix l'Au-
diència Nacional.

Al matí els agents van arrestar 
un home a Saragossa que es 
portava buscant des de fa 
temps i que tindria o estaria re-
lacionat amb els domicilis del 
Pont de Suert. No s'ha fet cap 
detenció a Catalunya. Aquest 
home residia, pel que sembla, 
amb la seva mare en un habitat-
ge escorcollat al Pont de Suert. 
Es va comentar que estaven 
buscant una dona que tenia llo-
gat un pis.

Guàrdies civils de Lleida van 
col·laborar en l'operatiu, que va 
finalitzar poc abans de la mitja-

L’Alt Urgell va participar aquest cap de 
setmana a la iniciativa "Benvinguts a pagès"

Operació de la Guàrdia Civil al Pont de Suert contra el terrorisme jihadista
nit. La trentena d'efectius ana-
ven fortament armats, tapats 
amb passamuntanyes i porta-
ven armes llargues. L'operatiu 
va causar una gran expectació 
entre els veïns. L'alcalde, Jose 
Antonio Troguet, va explicar que 
al principi els agents van envol-
tar tot el nucli antic de la locali-
tat i després van reduir el perí-
metre fins a centrar-se en la 
plaça Mercadal. En aquesta 
zona es van centrar en un bloc 
de pisos, del qual no deixaven 
entrar ni sortir ningú, encara que 
després van permetre l'accés 
als inquilins, un a un i acom-
panyats per la Guàrdia Civil.
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PROMO INSCRIPCIÓ

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

PROMO



4Notícies

La Fira de Sant Ermengol se-
gueix apostant per oferir una 
gran diversitat de productes que 
complementen l'oferta dels for-
matges artesans del Pirineu. Així, 
urgellencs i visitants podran gau-
dir de la fira d'artesania, del mer-
cat i la venda ambulant, la 
Gastrofira i de l'AutoFira.

La Fira d'Artesania del Pirineu 
comptarà amb 85 parades (20 
d'artesania alimentària i 65 d'ar-
tesania d'arts i oficis). La part 
dels artesans alimentaris, la tro-
bareu al carrer Major, i la dels ar-
tesans, una selecció dels quals 
farà demostració del seu ofici 

s'ubicaran a la plaça dels Oms i el 
carrer Portal de Cerdanya.
La venda ambulant s'ubicarà als 
carrers de l'Eixample de la Seu, 
aquest any amb més de 200 pa-
rades de tot tipus de productes: 
moda, sabates, parament de la 
llar, roba interior, entre d'altres ar-
ticles. Així mateix, al carrer Major 
s'ubicaran tot de productes ali-
mentaris.
L'Autofira se situarà, com cada 
any, a l'aparcament a l'aire lliure 
del Doctor Peiró, amb la presèn-
cia de 7 concessionaris de la Seu 
amb tota classe de marques de 
cotxes nous, furgonetes i ca-
mions.

La Gastrofira tornarà a ser pre-
sent al Pàrquing del Dr. Peiró, 
amb 6 foodtrucks, de diversos 
tipus de menjar: pizzes, hambur-
gueses, creps, xurros i els pro-
ductes de l'associació Menja't 
l'Alt Urgell. També n'hi haurà a la 
plaça dels Oms, a tocar de la ca-
tedral.

Els productes ecològics i de 
proximitat, en casetes de fusta, 
s'ubicaran al carrer del Dr. Peiró. 
Seran 8 parades de melmelades, 
embotits, olis, fruites, cervesa bio 
i cosmètica natural, xarop d'avet i 
derivats, i productes de cuina de 
muntanya. 

Fira d’artesania del Pirineu, mercat i venda ambulant, Gastrofira, 
l’AutoFira i la Fira de productes ecològics i de proximitat, completen 
l’oferta de la Fira de Sant Ermengol de la Seu d’Urgell

L’Epai Ermengol-Museu de la Ciutat participa en una jornada sobre 
mediació i accessibilitat als museus i centres d’art

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

L'Espai Ermengol-Museu de la 
Ciutat de la Seu d'Urgell va parti-
cipar el passat dilluns en la jorna-
da sobre mediació i accessibili-
tat als museus i centres d'art ce-
lebrada al Museu Hidroelèctric 
de Capdella organitzada per la 
Direcció General del Patrimoni 
Cultural i Direcció General de 
Promoció Cultural i Biblioteques, 
del Departament de Cultura de la 
Generalitat de Catalunya amb la 
col·laboració d'IDAPA.
Concretament, l'Espai Ermengol, 
a través de la seva responsable 

Anna López, va prendre part en la 
taula rodona que ha servit per ex-
posar les accions segons el Codi 
d'Accessibilitat de Catalunya que 
s'està duent a terme a l'equipa-
ment a partir de l'informe redac-
tat el 2021 per les especialistes 
amb accessibilitat universal per 
introduir un mapeig i fer una ra-
diografia de les entitats amb l'ac-
tivitat que s'està desenvolupant 
en diversitat cognitiva, juntament 
amb representants de la Coope-
rativa Alba Jussà, de Tremp, el 
Club Social El Picot, de la Seu 

d'Urgell i l'Associació de Disca-
pacitats de la Val d'Aran.
Aquesta taula rodona, moderada 
per Eva Parisé, directora del 
Museu Hidroelèctric de Capdella, 
i Sígrid Remacha, coordinadora 
del sistema Territorial del Museu, 
va servir per conèixer i posar en 
contacte associacions i entitats 
que treballen amb la discapacitat 
cognitiva i salut mental en el terri-
tori de Lleida Pirineus amb l'ob-
jectiu de difondre la seva tasca 
per tal d'adequar les pràctiques, i 
que sigui un lloc de trobada.
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Torna el cicle 'Desenterrant el passat', amb sis activitats repartides 
per l’Alt Urgell
El proper divendres dia 7 d'octu-
bre s'inicia un nou cicle de Des-
enterrant el passat que, com 
cada mes d'octubre des de l'any 
2012, proposa una sèrie de con-
ferències i activitats relaciona-
des amb la història i el patrimoni 
cultural a la comarca de l'Alt 
Urgell. En l'edició d'enguany, el 
cicle comptarà amb quatre con-
ferències i dues visites guiades, 
que tindran lloc a la Seu d'Urgell, 
Coll de Nargó, Arcavell, Organyà 
i Tuixent durant els caps de set-
mana del mes d'octubre, com 
s'anunciarà puntualment en 
cada cas. La proposta està or-
ganitzada pel Consell Comarcal 
de l'Alt Urgell, l'Institut d'Estudis 
Comarcals de l'Alt Urgell, l'Arxiu 
Comarcal de l'Alt Urgell i l'Espai 

Ermengol-Museu de la Ciutat, 
de la Seu d'Urgell, i compta amb 
la col·laboració dels ajunta-
ments de Coll de Nargó, Josa i 
Tuixent i Organyà, i l'Entitat Mu-
nicipal Descentralitzada d'Arca-
vell i la Farga de Moles. Les acti-
vitats són obertes a tothom i 
gratuïtes totes elles, amb l'ex-
cepció de la visita guiada a les 
muralles de la Seu d'Urgell, que 
tindran un preu simbòlic de 2 
euros. Així mateix, les conferèn-
cies podran ser seguides en 
streaming.

L'activitat que donarà el tret de 
sortida del cicle serà una con-
ferència pronunciada per la 
historiadora Mònica Santín 
Ramos, al voltant de la figura de 

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!

l'arquitecte modernista Joan 
Bergós i una de les seves realit-
zacions més personals, l'ermita 
de Sant Antoni del Tossal, un 
veritable referent paisatgístic de 
la plana de la Seu d'Urgell. L'ac-
tivitat tindrà lloc a l'Arxiu Co-
marcal de l'Alt Urgell, divendres 
dia 7 d'octubre a les 20.00 h, i es 
podrà seguir en directe per 
streaming a través de l'enllaç 
https://youtu.be/QHdojSKVjHo. 
L'endemà, dia 8 d'octubre, el 
cicle proposa una visita guiada 
per les muralles de la Seu d'Ur-
gell a càrrec de Pilar Alaez, que 
tindrà com a punt de sortida 
l'Espai Ermengol-Museu de la 
Ciutat i que comptarà amb un 
acompanyament d'intèrpret amb 
llengua de signes catalana.

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 €
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Novetats 
en cortines confeccionades, 

coixins i plaids



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





Salut 12





HIPERPAPERERIA - OFIMARKET

Ara a CARLIN tenim a la 

teva disposició tots els 

jocs: primitiva, Bono loto, 

quiniela, euromillones, 

loteria nacional...

Av. Salòria, 30 - 25700 La Seu d’Urgell
Tel.: 973 361 501 - tucarlinseu@gmail.com



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 Marsinyach
C. Major, 34
973 350 120

Del 7 al 13 d’octubre

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 7 - 20.15 h
Ds 8 - 20.15 h
Dg 9 - 19.00 h
Dl 10 - 20.15 h

Ds 8 - 18.00 h
Dg 9 - 17.15 h Dg 9 - 17.00 h

Dv 7 - 20.00 h
Ds 8 - 17.00 h
            20.00 h
Dg 9 - 19.15 h
Dl 10 - 20.00 h

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

Dilluns 
4,50 €

Del 7 a d’octubre




