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

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
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La Unió de Botiguers de la Seu 
d'Urgell (UBSU) ofereix per terce-
ra vegada la seva campanya 'La 
Seu està de por' tot coincidint 
amb la celebració de la Cas-
tanyada. El comerç urgellenc 
posa a disposició dels seus 
clients, per compres a partir de 30 
euros, un premi especial relacio-
nat amb la festa de Tots Sants. La 
promoció es va iniciar el passat 
dimarts, dia 25, i durarà fins di-
marts vinent, 1 de novembre. Un 
altre eix d'aquesta tercera edició 

és la commemoració del 30è ani-
versari de la pel·lícula 'Hocus 
Pocus', que ja ha esdevingut un 
clàssic de les comèdies de terror. 
El títol del film és també el lema 
temàtic d'enguany. El fil argumen-
tal que han creat gira al voltant de 
les Germanes Samuelson -prota-
gonistes del llargmetratge- que, 
segons expliquen des de l'UBSU, 
"enguany volen embruixar els ha-
bitants de la Seu, obrint novament 
el Llibre Negre". Per això, es convi-
da tothom a "provar les castanyes 

que han cuinat al seu calder". Pel 
que fa al premi per les compres 
superiors a 30 euros, els comer-
ços participants obsequiaran els 
clients amb un val per aconseguir 
una paperina de castanyes a la 
parada que, com cada any, hi ha 
instal·lada al passatge de la Mis-
sió, al centre històric de la Seu.

L’UBSU organitza un any més 'La Seu està de por'

Se signa un acord pel desenvolupament de serveis de salut mental entre el Bisbat 
d’rgell, el Ministeri de Salut d’Andorra i Benito Menni Germanes Hospitalàries

proper al Principat d'Andorra, que 
permetin una millor relació entre 
els malalts i les seves famílies.

L'acord preveu la localització i 
equipaments necessaris en uns 
espais propis que el Bisbat ha 
ofert situats a l'edifici Seminari 

Diocesà, a la ciutat de La Seu d'Ur-
gell (Lleida). Aquests espais seran 
rehabilitats i condicionats, a 
càrrec del Bisbat d'Urgell, per 
aquesta finalitat.
L'acord, pel que fa als serveis als 
malalts, es concreta en tres eixos 
principals: l'atenció a persones 
d'edat adulta que precisin fases 
d'hospitalització de mitja o llarga 
estada; l'atenció en l'etapa infanto 
juvenil, en règim tant d'ingrés així 
com d'hospitalització parcial, prio-
ritzant l'adolescència; i la col·labo-
ració en activitats docents i de re-
cerca. Els serveis promoguts es 
basen en el model de recuperació, 
un model centrat en la persona en 
què la continuïtat assistencial i 
l'acompanyament del cicle vital 
són claus.

El Bisbat d'Urgell, el Ministeri de 
Salut del Govern d'Andorra i 
Benito Menni CASM, de la Con-
gregació de les Germanes Hospi-
talàries del Sagrat Cor de Jesús, 
van signar el passat dimarts, 25 
d'octubre, un acord pel desenvo-
lupament de serveis de salut 
mental, d'acord amb la iniciativa 
del Bisbat d'Urgell de posar al 
servei de la ciutadania de les co-
marques pirinenques i del Princi-
pat d'Andorra els recursos que 
calen per ajudar les persones 
amb problemes relacionats amb 
la salut mental i a les seves famí-
lies.
L'acord dona resposta a les ne-
cessitats detectades de disposar 
d'instal·lacions i serveis, en el 
territori de La Seu d'Urgell, molt 

Foto: Bisbat d’Urgell



Servei tècnic oficial:

REPARACIÓ, VENDA 
I LLOGUER DE MAQUINÀRIA

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

Info@msplaseu.cat

DISPONIBLE TAMBÉ AMB BATERIES DE 4AH 
(CONSULTAR PREU)

OFERTA 
TORNAVÍS IMPACTE AMB 2 BATERIES DE 2AH 

+ CARREGADOR I BOSSA

175 € 
IVA INCLÒS
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Es realitzen més de 400 entrevistes en el workshop ocupacional entre 
els 107 demandants de feina i 23 empreses de l’Alt Urgell i Andorra
La darrera jornada del Workshop 
Ocupacional d'aquest any, celebra-
da a la sala Sant Domènec de la Seu 
d'Urgell, s'hi han realitzat un total de 
404 entrevistes entre les 107 perso-
nes demandants de feina i les 23 
empreses que s'han donat cita en 
aquesta iniciativa.
De les 23 empreses participants, 12 
del Principat d'Andorra i 11 de la Seu 
d'Urgell i comarca. Les empreses 

participants en aquest esdeveni-
ment han estat: CALDEA, MAFRISEU, 
VIA MODA, GRUP PYRÉNÉES, VILA-
DOMAT, Centre Comercial Andorrà, 
ANDBUS, ADECCO, TraldisPorta, 
naGRUP Hispania, RIVER CENTRE 
COMERCIAL, Servei Andorrà d'Aten-
ció Sanitària, Distribuciones Alimen-
taries Seu, Taurus, PENSIÓ LES 
FLORS, ARCHIMEDES, SOADCO, 
COOPERATIVA INTERURBANA AN-

macambients.com

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

Ambients
singulars

DORRANA/UTE COOPALSA, Integra 
Pirineus, ASSOCIACIÓ DE PROPIE-
TARIS DE LA MANCOMUNITAT DE 
TOST -SANT GERME-, Novelec, 
PEUSA i PIC NEGRE - SHUSSKI.

Aquestes 23 empreses oferien en 
aquest workshop ocupacional prop 
d'una seixantena d'ofertes laborals: 
una trentena d'ofertes a Andorra i 
una vintena a la Seu i a l'Alt Urgell.

El pas dels elefants d’Anníbal pel Pirineu, en una conferència a Organyà
Un dels episodis històrics més èpics 
que relliga el Pirineu amb l'Antiguitat 
clàssica és el pas dels exèrcits d'An-
níbal amb els seus elefants, l'any 
219 aC, per atacar Itàlia i la ciutat de 
Roma, la seva gran rival. Anníbal fou 
un polític i general de la ciutat estat 
de Cartago, al nord d'Àfrica. 
Derrotada per Roma en la Primera 
Guerra Púnica (262-241 aC), Carta-
go projectà el seu expansionisme 
cap al sud-est de la península 
Ibèrica i tornà a xocar amb Roma en 
una cursa per dominar el Medi-

terrani occidental. La Segona 
Guerra Púnica portà la guerra a les 
portes de Roma de la mà del gene-
ral Anníbal el qual, sortint de les se-
ves bases peninsulars, es dirigí amb 
els seus exèrcits a Itàlia evitant els 
camins costaners, massa exposats 
a l'acció de la flota romana. Aquesta 
decisió va condicionar el pas dels 
Pirineus per una ruta de l'interior de 
l'actual Catalunya que, en moltes 
ocasions, s'ha identificat amb la vall 
del Segre.
El proper dissabte dia 29 d'octubre 

C. Mare Janer, 47  - La Seu d’ Urgell  - Tel. 973 353 732

Com ens agrada el novembre, i els pentinats dels nens!

tindrà lloc a Organyà una conferèn-
cia en la qual es repassaran les 
diverses hipòtesis vigents relacio-
nades amb aquest episodi de la his-
tòria dins del marc del cicle "Desen-
terrant el passat". L'acte anirà a 
càrrec pel professor Oriol Olesti Vila, 
de la Universitat Autònoma de 
Barcelona, especialista en Història 
del Món Clàssic i gran coneixedor 
dels processos de romanització de 
Catalunya a partir de nombrosos 
projectes de recerca i d'excavació 
arqueològica.





Carnaval al cine Guiu, any 1950
Àngela Bordes, Eliseta Font, Consol Ubach, Mercè Esteve 

i Maria Llorens. Arxiu Miquel Planella.



Novetats 
Peces úniques 
que enamoren



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!
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El cap de setmana passat es 
va donar per finalitzada la 
temporada regular de la Lliga 
Catalana de Pàdel. Pel que fa 
als equips de l’Urban Sport La 
Seu, destacar l’ascens directe 
del Femení B Aguilera It Servi-
ces, que ha acabat campió del 
Grup A de Tercera després de 
realitzar una gran temporada. 
Un altre equip que ha realitzat 
una gran temporada ha estat 
el Femení A Fustes Grau, que 
s’ha classificat com a tercer al 

Grup A de Primera per jugar 
els play-off d’ascens a Divisió 
d’Honor. Cal recordar que el 
Femení A porta dos ascensos 
consecutius, i ara intentarà 
materialitzar el tercer. Per la 
seva part, el Femení C J Bever-
ly Hills ha finalitzat 8è al Grup 
B de Tercera en el seu any de 
debut. En categoria masculi-
na, el Masculí A Comptables 
Associats es mantindrà un 
any més al Grup A de Primera 
al finalitzar 8è. El Masculí B 

Les Mesures del Pirineu ha 
acabat 4t al Grup B de Terce-
ra, per tant disputarà els 
play-off per intentar ascendir 
a Segona. Per últim, el Masculí 
C Portal Música ha finalitzat 
8è al Grup A de Tercera en la 
temporada del seu debut.

L'Ajuntament de la Seu d'Ur-
gell tornarà a posar aquest 
pròxim dimarts 1 de novem-
bre, festivitat de Tots Sants, 

un servei d'autobús gratuït per 
arribar fins al cementiri muni-
cipal. L'autobús funcionarà 
durant tot el dia, concreta-

ment de les deu del matí a les 
dues del migdia i de les quatre 
a les sis de la tarda.

El Femení B Aguilera It Services de l’Urban Sport 
La Seu ascendeix a 2a

Autobús gratuït a la Seu d’Urgell per anar al cementiri el dia de Tots Sants

El Femení A Fustes Grau i el Masculí B Les Mesures disputaran 
els play-off d’ascens a Divisió d’Honor i Segona, respectivament

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
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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



Es ven negoci molt cèntric 
amb bona clientela. Contac-
te: 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

Anuncia’t

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 28 d’octubre al 3 de novembre
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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

Ds 29 - 17.45 h
              20.15 h
Dg 30 - 19.00 h
Dl 31 - 17.45 h
Dm 1 - 19.15 h

Ds 29 - 18.00 h
Dg 30 - 17.15 h
Dl 31 - 18.00 h
Dm 1 - 17.15 h

Ds 29 - 20.00 h
Dg 30 - 19.15 h
              17.00 h
Dl 31 - 20.00 h
Dm 1 - 17.00 h

Dl 31 - 20.15 h Dm 1 - 19.00 h

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

Del 29 d’octubre a l’1 de novembre

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

lesmesures@gmail.com

Dilluns 
4,50 €




