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PROMO INSCRIPCIÓ

x3
Apunteu-vos 3 amics/gues 
i no pagueu matrícula!

PROMO

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

Urban Jiu Jitsu

Activitat inclosa en la quota mensual!

VINE I APRÈN L’ART MARCIAL DE MODA 
AMB MANUEL CABRERA

Dilluns 19,30 h
Dimecres 19 h
Divendres 19 h



3 Destaquem

L'ajuntament de La Vansa i 
Fórnols, va organitzar el pas-
sat cap de setmana, els dies: 
29, -per als veïns de la Vall-, i 
diumenge 30, -per a visitants 
d'altres indrets-, una 'Jornada 
de Portes Obertes' al poble de 
Cornellana per visitar els apar-
taments per lloguer de prime-
ra residencia, que l'Ajunta-
ment ha habilitat com habitat-

ge públic a l'Hortal, nou edifici 
de propietat municipal.
Aquesta acció, que té com a 
objectiu consolidar i afavorir la 
instal·lació de nous resident a 
la Vall, interessats en desen-
volupar-hi el seu projecte vital 
i professional en aquesta co-
marca de l'Alt Urgell, va estar 
organitzada pel propi Ajunta-
ment de la Vansa i Fórnols, 

l'Associació Reviure les Valls i 
el Consorci GAL Alt Urgell-
Cerdanya amb finançament 
del Departament d'Acció Cli-
màtica, Alimentació i Agenda 
Rural i el Fons Europeu Agrí-
cola de Desenvolupament Ru-
ral, i va comptar al mateix 
temps, amb una mostra de 
quins són els serveis i les acti-
vitats que es desenvolupen a 
la Vall, visibilitzant projectes 
com l'escola rural, el col·lectiu 
d'artesans i artesanes, o es-
pais culturals i esportius, etc.

"Un procés dinamitzador, re-
vitalitzant i enfortint el sector 
primari"
Darrere d'aquest procés dina-
mitzador, sorgeix la necessitat 
de revitalitzar i enfortir el sec-
tor primari, tenint en compte 
que des de fa anys, progressi-
vament, l'arrelament i la fixa-
ció de la població a les comar-
ques rurals i, especialment als 
pobles de muntanya, troben en 
l'habitatge un escull important.

La Vansa i Fórnols habilita 'l’Hortal' com habitatge públic de 
lloguer per a afavorir la instal·lació de residents a la Vall

Detingudes dos persones per un apunyalament al centre de 
la Seu d’Urgell
Dos homes, de 21 i 25 anys i 
veïns de la Seu d'Urgell, van 
ser detinguts el passat diu-
menge com a presumptes au-
tors d'un apunyalament a un 
altre habitant de la ciutat, com 
a conseqüència d'una baralla 
entre joves a la via pública al 
centre històric de la capital de 
l’Alt Urgell. Segons van infor-
mar els Mossos d'Esquadra, 
l'avís de l'incident es va rebre 
pels volts de les quatre de la 
tarda. Els fets es van produir al 

carrer de Sant Agustí, situat a 
la part posterior del Sant 
Hospital. Per causes que es 
desconeixen, es va iniciar un 
enfrontament violent en el 
qual un dels participants hau-
ria fet servir una arma blanca i 
va ferir un altre home, de 19 
anys. El ferit va haver de ser 
traslladat pel SEM a l'Hospital 
Arnau de Vilanova de Lleida. 
Després dels fets, els dos im-
plicats en l'atac van com-
parèixer voluntàriament a la 

comissaria dels Mossos a la 
capital urgellenca, on van ser 
detinguts, pels presumptes 
delictes d'homicidi en grau de 
temptativa i de lesions. Fonts 
policials també van detallar 
que es dóna la circumstància 
que els tres implicats en la ba-
ralla es coneixien entre ells. Els 
arrestats quedaran ara a dispo-
sició del Jutjat d'Instrucció de 
Guàrdia de la Seu.



Foto: Ajuntament de la Seu d´Urgell
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L'entitat social Intress ha fet 
donació de diversos lots de 
llibres de la col·lecció Contes 
amb valors a les escoles i a 
les biblioteques de l'Alt 
Urgell. L'acte de lliurament 
es va fer el passat dimarts, 
25 d'octubre a la seu del 
Consell Comarcal amb l'as-
sistència de representants 
dels centres educatius i de 
les biblioteques, alcaldes i 
persones vinculades a les 
iniciatives d'Intress a la co-
marca.

Cada escola i cada bibliote-
ca ha rebut dos lots de tres 
contes editats per Intress, 
amb els títols: L'elefanteta 
Iris, El camaleó Ashanti i El 
mico Robert. Cadascun dels 
contes tracta un tema de 

caire social, com ara la salut 
mental, la violència de gène-
re o la immigració. Els 
pròxims contes de la col·lec-
ció que es publicaran (El bú-
fal Omar i La formiga Mila) 
es faran arribar també a les 
escoles i les biblioteques de 
l'Alt Urgell.

Intress és una entitat sense 
ànim de lucre que disposa 
de professionals experts en 
l'àmbit social per detectar 
necessitats, dissenyar pro-
jectes i gestionar serveis 
amb un model d'atenció pro-
pi centrat en la persona i en 
la comunitat com a motors 
de la transformació social, 
treballant en aliança amb al-
tres agents socials per im-
pulsar un sistema social just 

i equitatiu. En tot l'Estat atén 
més de 35.000 persones. 
Actualment Intress té des-
plegats a l'Alt Urgell cinc ser-
veis: el Club Social El Picot, el 
Servei d'Atenció a la Vida 
Independent, Mesures Pe-
nals Alternatives, Tuteles i el 
Servei de Rehabilitació Pre-
laboral.

L’entitat socials Intress fa donació de lots de contes amb valors a 
les escoles i les biblioteques de l’Alt Urgell

L’Ajuntament de la Seu d’Urgell realitza una aclarida de millora a la 
finca de les Moreres per protegir-la de l’erosió

 L’Ajuntament de la Seu d’Ur-
gell ha portat a terme aquest 
any una aclarida de millora 
al rodal 1c de la finca de les 
Moreres, finca d’utilitat públi-
ca, per protegir-la de l’elevat 
risc d’erosió.
 
L’objectiu d’aquesta aclarida 
ha estat disminuir la compe-
tència entre els arbres per 
així poder augmentar la seva 
resistència en períodes d’es-
très hídric (sequera) o d’al-
tres pertorbacions (pluges 
torrencials, ventades, neva-
des...). L’actuació ha permès 
reduir la densitat arbòria de 
la zona un 20%.

Aquesta actuació s’ha exe-
cutat en el marc de la línia 
d’ajuts a la gestió forestal 
sostenible 2021 per a fin-
ques de titularitat pública. En 
total, s’ha actuat en una su-
perfície de 7,14 hectàrees. 
L’actuació l’ha dut a terme 
Integra Pirineus.
 
El cost de l’actuació ha estat 
de 6.383,96€, dels quals han 
estat finançats 3.638,86€ pel 
Departament d’Acció Climà-
tica, Alimentació i Agenda 
Rural de la Generalitat de Ca-
talunya, i 2.745,10€ a través 
dels fons FEDER.

L’Ajuntament de la Seu d’Ur-
gell realitza una aclarida de 
millora a la finca de les Mo-
reres per protegir-la de l’ero-
sió



Necessites assessorament 
professional per adquirir o 
vendre el teu immoble?

www.finquesplanes.com

973 35 45 77
laseu@finquesplanes.com

C. Sant Ot, 2 - La Seu d’Urgell

Nosaltres t'acompanyem abans, 
durant i després de la compravenda
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L’Oficina Jove de l’Alt Urgell organitza un curs de monitor/a de menja-
dor, d’acompanyament de transport escolar i manipulador/a d’aliments

L'Oficina Jove de l'Alt Urgell 
organitza un nou curs de 
monitor/a de menjador, 
d'acompanyament de trans-
port escolar i manipulador/a 
d'aliments, formació que 
s'inclou en el programa Pack 
Lleure 2022.

El regidor de Joventut de 
l'Ajuntament de la Seu d'Ur-
gell, Joan Llobera, explica 
respecte aquest curs que 
"seguint amb els cursos de 
formació organitzats per 
l'Àrea de Joventut, dins del 
Pack Lleure d'aquesta tardor, 
volem oferir aquest curs en 
format 3 en 1, dirigit a perso-

nes de més de 18 anys que 
estiguin interessades en cur-
sar-lo".

El curs, que és online, tindrà 
lloc del 14 al 30 de novem-
bre, amb un total de 20 
hores. S'obtindran tres certi-
ficats diferents. El cost 
d'aquest curs és de 67 €, i 
s'adreça a persones majors 
de 18 anys. Les places són li-
mitades.

Les inscripcions es poden 
fer des de l'enllaç: 
https://www.laseu.cat/
tramits-i-serveis/inscripcions

Presentació i lliurament de les cartes credencials dels ambaixadors 
de brasil i mèxic al copríncep d’Andorra

El passat dijous, 27 d'octu-
bre, va tenir lloc al Palau 
Episcopal l'acte de presenta-
ció de Cartes Credencials 
dels Ambaixadors Excm. Sr. 
Orlando Leite Ribeiro, Am-
baixador de Brasil, i l'Excm. 
Sr. Quirino Ordaz Coppel, 
Ambaixador de Mèxic.

La cerimònia es va dur a 
terme amb la presència de la 
Ministra d'Afers Exteriors, 
M. I. Sra. Maria Ubach Font, 
el Representant personal del 
Copríncep Episcopal, M. I. 
Mn. Josep M. Mauri i l'Adjunt 
a Representant personal, Sr. 
Eduard Ibáñez.

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



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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Novetats 
Peces úniques 
que enamoren
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Amb la voluntat de fer front a la crisi 
energètica, el Comú de Sant Julià de 
Lòria va presentar una ordinació que 
aquesta setmana quedarà aprovada 
en la sessió del Consell de Comú i 
que té com a objectiu permetre als 
particulars de la parròquia recollir 
llenya dels boscos per tal que 
puguin utilitzar-la per escalfar les 
seves llars. El cònsol major lauredià, 
Josep Majoral, va manifestar que es 
tracta d'una prova pilot que s'ini-
ciarà durant aquesta temporada de 
tardor i hivern, i que podrà continuar 
en el temps segons la demanda de 
la ciutadania. A més, l'acció també 
contribuirà al manteniment de la 
neteja dels boscos i a la preservació 
de la biodiversitat.
El projecte es posa en marxa grà-
cies a la col·laboració d'Andorra Re-
cerca i Innovació (ARI), qui s'ha en-
carregat d'identificar aquelles zones 
i arbres que podran ser talats pels 
particulars. En concret, s'han 

marcat cinc espais d'un metre cúbic 
cadascun, i cada ciutadà podrà 
sol·licitar fins a un màxim de tres 
metres cúbics de llenya. La zona de 
recollida s'ha ubicat principalment a 
la carretera de la Rabassa, per tal de 
facilitar l'accés als interessats mit-
jançant el seu vehicle privat. Cada 
perímetre compta amb diferents 
marques que permeten identificar 
quins són els arbres que es poden 
talar i quins no. En aquest sentit, 
Majoral va exposar que cada indivi-
du serà responsable del lot que li 
hagi tocat, ja que es preveuen san-
cions d'entre 100 i 1.500 euros per a 
les persones que talin els arbres in-
correctes.
El funcionament per adquirir la 
llenya és ben senzill. En un primer 
moment, els ciutadans s'hauran de 
dirigir al Servei de Tràmits del comú 
i omplir un formulari fent la sol·lici-
tud escaient, la qual rebrà una res-
posta en un termini d'entre dos i tres 

dies. Un cop es rebi el resultat favo-
rable, la persona ja es podrà adreçar 
a l'espai que se li ha assignat i reco-
llir la llenya que consideri ne-
cessària. Totes aquelles branques 
que no es puguin aprofitar com a 
llenya, s'hauran de deixar al peu de 
la carretera per tal que, posterior-
ment, siguin triturades pel Departa-
ment de Boscos de la corporació i 
reutilitzades com a fertilitzant. Cada 
ciutadà podrà entrar fins a un 
màxim de tres sol·licituds, corres-
ponents als tres metres cúbics de 
llenya que s'han marcat com a 
topall.
El procés de recollida de llenya 
l'haurà de fer de manera individual 
cada persona a la qual se li assigni 
un espai, malgrat que una vegada a 
la setmana, tècnics del comú revi-
saran els espais per tal de compro-
var que no hi hagi hagut cap incom-
pliment de la normativa.

Sant Julià de Lòria permetrà recollir llenya dels boscos de la parròquia

Andorra es troba entre els territoris 
europeus que més risc de mortalitat 
té a causa de l'exposició a la calor. 
Així ho va posar de manifest un 
estudi publicat per la revista The 
Lancet, especialitzada en contingut 
mèdic, mitjançant l'informe Lancet 
Countdown in Europe. En les obser-
vacions fetes al continent, el text as-
senyala que entre els anys 2000 i 
2020, ha augmentat un 94% la mor-
talitat relacionada amb la tempera-
tura en les 990 regions que s'han 
analitzat, fet que és una conseqüèn-
cia directa de l'escalfament global. 
De fet, puntualment, alguns territoris 

estudiats superen el 150% d'incre-
ment en aquests 20 anys.
En concret, les zones més castiga-
des són les del sud d'Europa, i en es-
pecial Espanya, on es concentren la 
majoria de regions on la mortalitat 
anual per milió d'habitants a causa 
de la calor se situa entre les 40 i les 
50, com per exemple la província de 
Lleida. L'altra cara de la moneda la 
presenta Islàndia i els territoris del 
nord de Bulgària, amb els registres 
més baixos d'aquesta casuística. 
Sigui com sigui, l'informe conclou 
que al conjunt del continent, l'expo-
sició a onades de calor ha crescut 

un 57% de mitjana entre el 2010 i el 
2019, en comparació amb els regis-
tres del 2000 al 2009, situant-se 
puntualment en valors del 250% en 
regions concretes. Aquests són els 
efectes directes i més palpables de 
l'escalfament al territori, però l'aug-
ment de la temperatura i el canvi 
climàtic també incideix directament 
en altres casuístiques. L'informe de 
The Lancet fa referència, en aquest 
sentit, a l'avançament de la floració 
d'arbres al·lergògens clínicament 
rellevants com l'olivera, el bedoll i el 
vern, que comencen entre 10 i 20 
dies abans que fa 40 anys.

Andorra, entre els territoris d’Europa amb més risc de mortalitat per calor

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 €





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!

Anna Gómez
Infermera CAP 
de la Seu d'Urgell

Campanya de la grip 2022
La grip és una malaltia respira-
tòria vírica que s'encomana fàcil-
ment d'una persona a una altra. 
Els casos de grip en la població 
augmenten amb l'arribada del 
fred; a Catalunya és freqüent que 
es presenti l'epidèmia a partir de 
la segona quinzena de desembre 

i primeres setmanes de gener.
Produeix febre elevada, tos, mal 
de cap i malestar general. En la 
majoria de casos, les persones es 
recuperen en una o dues setma-
nes sense necessitat de prendre 
medicaments específics, només 
tractant els símptomes per alleu-

jar el malestar (analgèsics, anti-
tèrmics). Els antibiòtics no curen 
la grip. És important seguir unes 
bones pràctiques d'higiene.
En els infants molt petits i les per-
sones grans, amb malalties greus 
o amb diverses malalties cròni-
ques pot provocar complicacions 
greus, com ara pneumònia, otitis, 
sinusitis, deshidratació o agreuja-
ment d'una malaltia crònica de 
base (per exemple, insuficiència 
cardíaca, asma o diabetis).

Font: canalsalut.gencat.cat
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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 Peruchet
C. Joaquim Viola Lafuerza, 14

973 355 550

Del 4 al 10 de novembre

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

Av. del Salòria 55
La Seu d’Urgell 
973 35 01 66

www.cinemesguiu.com

Segueix-nos
per més informació

DILLUNS 
dia de l’espectador

4,50 €

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@cinemesguiu




