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BONA FIRA!

Us desitgem Bona Fira!
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Roger Torrent, conseller d'Empre-
sa i Treball de la Generalitat de 
Catalunya, inaugurarà la Fira de 
Sant Ermengol 2022 de la Seu 
d'Urgell. L'acte inaugural tindrà 
lloc aquest pròxim dissabte 15 
d'octubre, a les deu del matí, a la 
sala de plens de l'Ajuntament ur-
gellenc.
Seguidament, Roger Torrent i l'al-
calde de la Seu, Francesc Viapla-
na, juntament amb el vicealcalde 

urgellenc, Jordi Fàbrega, i la tinent 
d'alcalde de Desenvolupament 
Local i Ocupació, Mireia Font, en-
capçalaran la comitiva que es 
desplaçarà fins als diversos es-
pais firals per visitar la mostra 
d'artesania del Pirineu, la fira de 
productes de proximitat Km0 i la 
fira de productes ecològics, l'Au-
toFira i la 38a Fira de Formatges 
Artesans del Pirineu.

També aquest dissabte, però a la 
tarda, visitarà la Fira de Sant 
Ermengol la consellera d'Acció 
Climàtica, Alimentació i Agenda 
Rural, Teresa Jordà, que acom-
panyada per les autoritats locals 
coneixerà de primera mà els for-
matgers que es donen cita a la 
Fira de Formatges Artesans del 
Pirineu, així com la resta de pro-
ductors agroalimentaris.

El conseller d’Empresa i Treball, Roger Torrent, inaugurarà la Fira de 
Sant Ermengol

Torna l’esperada Sala dels Horrors amb els Diables de l’Alt Urgell
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Després de 3 anys, La Seu d'Urgell 
tornarà a obrir les portes de l'ex-
periència més terrorífica de l'any 
els dies 29, 30 i 31 d'octubre.
La Sala dels Horrors obrirà les 
portes enguany els dies 29 i 30 
d'octubre a les 19:00 h i el dia 31 
d'octubre a les 21:00 h.
Els membres del Grup transme-
ten la seva passió en l'organitza-
ció de l'esdeveniment - "Aquest 
any tornem a obrir les portes de 
La Sala, és un orgull per a nosal-
tres veure l'interès generalitzat 
que hi ha i els bons records que 
ens transmeten diferents assis-

tents d'actuacions d'anys ante-
riors" - alhora, comenten com s'or-
ganitza tota la logística - "transfor-
mar la Sala Sant Domènec de La 
Seu d'Urgell no és feina fàcil. 
Primer construirem tot el recorre-
gut interior, després decorarem 
tota la temàtica que es manté en 
secret i, per últim, realitzarem el 
posicionament de la il·luminació i 
la sonorització. Com cada any, 
busquem que sigui una experièn-
cia completa sensorial. Ara bé, cal 
destacar l'aspecte més important 
de cada dia, el gran nombre d'ac-
tors i staff que hi haurà dins de la 

Sala, més de 30 persones carac-
teritzades i/o preparades perquè 
tot funcioni a la perfecció".
El preu de les entrades és sim-
bòlic, 2 € amb l'únic objectiu de 
cobrir, una vegada més, les des-
peses d'organització i obrir l'esde-
veniment a tothom sense excep-
cions.
La Sala dels Horrors i els Diables 
de l'Alt Urgell esperen a tothom 
per a gaudir d'un recorregut sor-
prenent en 3 dies que vénen carre-
gats de crits, escenografies, ma-
quillatge i moltes rialles.
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La Seu d’Urgell obté la quarta Flor d’Honor de Viles Florides
La Seu d'Urgell ha obtingut la 
quarta Flor d'Honor, guardó que 
concedeix el moviment Viles Flori-
des, i que promou la Confederació 
d'Horticultura Ornamental de Ca-
talunya (CHOC).

El passat divendres, 7 d'octubre, 
en un acte celebrat a Tarragona, el 
vicealcalde urgellenc, Jordi Fàbre-

ga, en nom de l'Ajuntament de la 
Seu d'Urgell, va recollir el guardó 
que va portar a la ciutat a formar 
part del prestigiós grup de les 
quatre Flors d'Honors de Cata-
lunya. Juntament amb la Seu 
d'Urgell, enguany també han ob-
tingut la quarta flor els municipis 
de Castelló d'Empúries (Alt Em-
pordà), Igualada (Anoia) i Reus 

(Baix Camp). En total, són 19 mu-
nicipis que tenen aquesta màxi-
ma distinció, mentre que cap mu-
nicipi ostenta cinc flors d'honor.
A banda d'haver obtingut la 
quarta flor d'honor, la Seu d'Urgell 
també ha estat finalista en el re-
coneixement a la Millor rotonda 
florida, concretament la rotonda 
de Lleteries.

El concert de 'Sexenni', plat fort de la programació cultural de la Fira de 
Sant Ermengol de la Seu d’Urgell
El grup 'Sexenni' actuarà aquest 
dissabte 15 d'octubre a la Seu 
d'Urgell, en el marc de la progra-
mació cultural de la Fira de Sant 
Ermengol que se celebrarà aquest 
cap de setmana a la capital altur-
gellenca.

El concert de Sexenni tindrà lloc a 
la Sala Guiu, a les deu de la nit.

Sexenni és un grup de pop que viu 
a cavall entre les diferents facetes 
de la música urbana i festiva, pas-
sant, sobretot, per l'essència "bon 
rotllera" i irònica que li dóna un toc 
fresc i informal a la seva música.

El grup que neix a Lleida l'any 
2019 als soterranis d'un institut, 
on tres amics es decideixen a 

gravar una maqueta. La primera 
cançó del grup va ser 'Lleida 
Town', un tema casolà que va 
tenir molt bona rebuda a les 
terres lleidatanes. Des d'aquest 
instant, la proposta no ha fet més 
que créixer fins a convertir-se -en 
temps rècord- en un dels grups de 
moda i amb més projecció del 
país.

DIAGNOSI, REPARACIÓ I MANTENIMENT MULTIMARCA

C. Josep Zulueta, 8 - 25700 La Seu d’Urgell - 973 352 387
info@garatgecentre.com - www.garatgecentre.com 

Us desitgem
Bona Fira
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Mons. Vives rep al Palau episcopal l’equip directiu de Càritas Andorra
L'Arquebisbe d'Urgell i Coprín-
cep d'Andorra, Mons. Joan-En-
ric Vives, va rebre, al Palau epis-
copal de La Seu d'Urgell, la visita 
de l'equip directiu de Càritas Na-
cional Andorrana: el President, 
Sr. Amadeu Rocamora; la Vice-
presidenta, Sra. Canòlich Baró i 
el Consiliari, Mn. Ramon Sàrries.

En la reunió, que es va dur a 
terme el 6 d'octubre a la tarda, el 
van informar sobre les activitats 
programades per Càritas An-
dorrana i també van tractar 
sobre projectes de futur, en el 
marc de la postpandèmia, i les 
accions concordades amb l'Ins-
titut Nacional de l'Habitatge 
d'Andorra.

Gerard Gombau es proclama campió de Catalunya de karate en Kata U21
Gerard Gombau és nou campió 
de Catalunya de karate en la ca-
tegoria Kata U21 masculí. L'es-
portista urgellenc, membre del 
Karate Kobudo Pirineus, va 
aconseguir el títol al Campionat 
de Catalunya Cadet, Júnior i 
U21 que es va disputar el passat 
cap de setmana al Pavelló Les 

Vernedes de Montornès del 
Vallès.
A més a més, al mateix torneig 
Gerard Gombau va obtenir el 
sotscampionat en la modalitat 
Kumite U21 de menys de 84 kg. 
Des de l'entitat urgellenca van 
destacar l’actuació de Gombau, 
que va fer "una execució magis-
tral dels kates" que li va perme-

tre superar totes les rondes.
Tot coincidint amb el campio-
nat català, al mateix pavelló, a la 
tarda es va dur a terme l'entre-
nament de preselecció per al 
Campionat d'Espanya, que es 
disputarà al novembre i en què 
es preveu que el karateka piri-
nenc hi pugui participar després 
d'aquests bons resultats.

Tel. 973 35 24 51
C/St. Ermengol, 8

La Seu d’Urgell
solillunalaseu@hotmail.com

Bona Fira



Necessites assessorament 
professional per adquirir o 
vendre el teu immoble?

Nosaltres t'acompanyem 
abans, durant i després de 
la compravenda

www.finquesplanes.comC. Sant Ot, 2 - La Seu d’Urgell

973 35 45 77
laseu@finquesplanes.com

C/ Joaquim Viola, 17
La Seu d’Urgell

Tel. 609 671 586

Us desitgem Bona Fira





Novetats 
Peces úniques 
que enamoren



Av. del Valira, 27. Tel: 973 35 05 40
Fax: 973 35 19 97

C/ Josep de Calassanç 5
La Seu d’Urgell

Tel. 973 350 618

FORN DE PA

Ventura



973 350 179
Josep Zulueta, 37 25700 La Seu d’Urgell

info@nadia-estilistes.com

www.nadia-estilistes.com 

L’equip de Perruqueria i Estètica Nadia 
us desitja una Bona Fira de Sant Ermengol



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!

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

PROMO INSCRIPCIÓ

x3
Apunteu-vos 3 persones 
juntes i no pagueu matrícula

PROMO Ara és el moment,

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

Brazilian JIU-JITSU!!!!
Amb el Manuel Cabrera
Tots els dimecres a les 19 h

Nova Activitat dirigida: 

I el dimecres 19 d’octubre Jornada de Portes Obertes, 
vine a provar-ho, estàs convidat!!!





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



BONA FIRA

605 862 540

C. Pau Claris, 30
25700 La Seu d’Urgell

David Lara
gerent

Tel. 973 360 161
Pg. Pasqual Ingla 15, baixos

25700 La Seu d’Urgell - Lleida
davidecoracio@gmail.com

PROMOCIONS 
FIRA DE SANT ERMENGOL

A L’INTERIOR



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 especialit-
zada en el transport de merca-
deries 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’escoltar 
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

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 14 al 20 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

12, 14, 15, 
16 i 17

14, 15, 
16 i 17

12

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

Dilluns 
4,50 €

Del 12 al 17 d’octubre

Seguimos buscando a 
"Guapeta" , es muy cariñosa y 
mansa , es tricolor y lleva chip, 
si alguien sabe algo o la ha 
visto , póngase en contacto 
con el numero de teléfono 
619245274 o 619166779. 
Muchas gracias

973 350 905

12, 15 
i 16

12 i 16

Bona Fira




