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Torrons artesans del Pirineu
Sense conservants
Sense additius
Sense colorants
Torrons de proximitat
Ingredients de màxima qualitat

FORN DE LLENYA DE L’ANY 1932. MESTRES ARTESANS ALIMENTARIS

INDICACIÓ GEOGRÀFICA PROTEGIDA DEL PA DE PAGÈS CATALÀ

@fornreig

@Pastisseria Forn Reig

@pastisseriafornreig

Us fem saber que ja estem elaborant els 
primers torrons.
Cada taula és única, cap és igual i cap pesa 
el mateix. Caducitat en pocs mesos. Són 
alguns dels trets diferencials del nostre torró 
artesà amb el torró de fàbrica.

Properament us informarem a partir del dia que els podreu trobar a l’únic 
punt de venda a la Seu d’Urgell, la botiga de productes artesans del Pirineu 
La Posella al carrer de la Regència d’Urgell, 45. Tel: 973 360 232.

www.lesmesuresonline.es Núm. 763. De l’11 al 17 de novembre de 2022 



REPARACIÓ, VENDA I LLOGUER DE MAQUINÀRIA

Servei tècnic oficial:

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

Info@msplaseu.cat



Urban Jiu Jitsu

Foto: Ajuntament de la Seu d´Urgell

3 Destaquem

L'alcalde de la Seu d'Urgell, 
Francesc Viaplana, va rebre el 
passat dilluns, 7 de novembre, 
al subdelegat del Gobierno a 
Lleida, José Crespín, en una 
visita institucional que va tenir 
lloc a l'Ajuntament urgellenc. El 
subdelegat va informar a l'alcal-
de urgellenc que a la pròxima 
primavera s'asfaltarà el tram de 
la carretera N-260 entre Adrall i 
Pont de Bar. Al respecte, Viapla-
na li va manifestar que "l'N-260 
requereix una inversió molt més 
gran, que les valls del Pirineu 
s'han de connectar transversal-
ment i que ara mateix els ports 
de muntanya no compleixen 
aquesta funció, ni la Collada de 
Toses, ni el Port del Cantó ni 
molt menys el de Perves". 
També va fer èmfasi en la 

rotonda de Montferrer a la 
mateixa N-260 que "ja fa anys 
que està als pressupostos però 
no s'executa". Sobre aquest 
punt, Crespín va assegurar a 
l'alcalde de la Seu que "es 
construirà en breu".

Un altre tema que Viaplana va 
posar damunt la taula és la 
necessitat d'un conveni sanitari 

amb el Principat d'Andorra per 
tots aquells serveis (UCI, 
especialistes...) que es puguin 
derivar a l'hospital de Meritxell i 
així evitar d'haver de baixar a 
l'Arnau de Vilanova de Lleida. 
L'alcalde de la Seu li va remar-
car que aquest conveni, que es 
troba aturat al Ministerio de 
Sanidad, "necessitem que es 
desencalli".
Finalment, l'alcalde de la Seu va 
informar a José Crespín la 
necessitat que el govern de 
l'estat faciliti una reducció 
tarifària i un augment de 
freqüències del transport públic 
que enllaça la capital de l'Alt 
Urgell amb Andorra. "És un 
transport internacional i les 
competències són estatals", va 
recalcar Viaplana.

L’alcalde de la Seu d’Urgell rep el subdelegat del Gobierno a Lleida

La junta rectora del Consorci 
Universitari del Centre Adscrit 
de la UNED a la Seu d'Urgell 
reunida la tarda del passat 
dimecres, 2 de novembre, va 
nomenar com a nova directora 
d'aquest centre a Sonia Cristina 
Orgaz Jiménez, en substitució 

del fins ara director, Antoni 
Lalinde.
La nova directora ha estat fins 
l'actualitat Vicerectora Adjunta 
de Centres Associats de la 
UNED. Sonia Cristina Orgaz 
Jiménez és doctora en Psicolo-
gia per la Universitat de Deusto.

Nomenament nova directora del Centre Associat de la UNED a la 
Seu d’Urgell

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

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
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Aquest pròxim dissabte 12 de 
novembre, a les sis de la tarda, 
a l'Espai Ermengol es realitzarà 
una degustació de formatges 
en clau de dona de la mà de tres 
formatgeres artesanes.

En aquesta sessió, que s'em-
marca dins el cicle 'Parlem de 
formatges', hi prendran part He-
lena Guillén, de la Formatgeria 
de Montmelús (Ger de Cerda-
nya), Judit Carreira, de la For-
matgeria L'Abadessa (la Seu 
d'Urgell) i Sara Gutiérrez, de la 
Formatgeria 30 Cabres (Cer-
danya).

Les formatgeres

Helena Guillén, a la Granja i For-
matgeria de Montmelús a 1.600 
metres fan formatge artesà del 
seu ramat de cabres que pastu-
ra per la vall de Montmelús. Te-
nen una petita granja amb 60 

cabres que sota el control d'un 
GPS pasturen lliurement per la 
finca sempre que el temps 
acompanyi, i elaboren format-
ges artesans amb consciència 
per l'entorn, pel benestar animal 
i per les sanes i justes relacions 
entre les persones.

Judit Carreira, de la Formatgeria 
de l'Abadessa, de la Seu d'Urgell, 
són una formatgeria situada al 
nucli medieval de la Seu d'Urgell, 
al bell mig del Pirineu, amb una 
producció molt limitada. Al nú-
mero 45 del carrer dels Canon-
ges hi tenen la microformatge-
ria, el celler i la botiga. Elaboren 
formatges de vaca i de cabra 
fent servir llet de productors lo-
cals de ramats en pastura, sent 
el procés d'elaboració totalment 
manual.

Sara Gutiérrez, de la Format-
geria 30 Cabres, de Cerdanya, 

tenen un petit ramat de cabres 
que cuiden i pasturen, i que 
munyen per fer un formatge ar-
tesà amb la seva llet, un format-
ge fet amb la mateixa cura i de-
tall amb la que tracten les seves 
cabres.

L’Espai Ermengol organitza un tast guiat de formatges amb tres 
formatgeres artesanes

macambients.com

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

Ambients
singulars

Els hospitals de l’Alt Pirineu i Aran ja gestionen les baixes dels 
pacients ingressats

desplaçar-se al CAP per fer el 
tràmit. Entre els quatre centres 
han gestionat una cinquantena 
de baixes i una quarantena de 
comunicats de confirmació des 
del juliol, quan es va començar 
a desplegar la mesura. Actual-
ment, el 14% de les IT genera-
des a la regió són per ingrés 
hospitalari, amb la qual cosa es 
preveu estalviar entre 1.550 i 
2.800 visites anuals als CAP.

La gestió automatitzada de les 
baixes als hospitals "beneficia la 
població en edat laboral i busca 
agilitzar els processos, dismi-
nuir el nombre de visites a 
l'atenció primària per aquest 
tipus de gestions, desburocratit-
zar el sistema i millorar l'expe-
riència del pacient i del seu en-
torn familiar", segons assenya-
len des de Salut.

Els quatre hospitals de la Regió 
Sanitària de l'Alt Pirineu i Aran ja 
gestionen les incapacitats tem-
porals (IT) per ingrés hospitala-
ri. Així, els pacients que ingres-
sen de forma programada o ur-
gent a l'Hospital Comarcal del 
Pallars, l'Espitau Val d'Aran, la 
Fundació Sant Hospital i l'Hos-
pital de Cerdanya reben la baixa 
automàticament al mateix hos-
pital i els familiars s'estalvien 
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130 alumnes de la Seu d’Urgell participen en tallers per conèixer la vegetació 
dels parcs de la ciutat

Un total de 130 alumnes de les 
escoles Pau Claris i Albert Vives 
de la Seu d'Urgell han participat 
aquests dies en els tallers que 
organitza el Servei de Parcs i 
Jardins de l'Ajuntament urge-
llenc que tenen com a objectiu 
que coneguin i respectin la 
natura.

A través d'aquesta experiència 
educativa, els i les escolars 
aprenen quin és el paper que 
juguen els arbres en els parcs 
públics i quin tipus de vegetació 
hi ha.
Al Parc del Segre, els i les alum-
nes de 3r curs de primària han 
après a identificar el nom de di-
ferents arbres senyalitzats. Ho 

han fet a través de l'observació i 
la comparació amb dibuixos, i 
han omplert un qüestionari so-
bre les seves característiques.

Al Parc del Valira, els i les alum-
nes de 4t de primària han hagut 
d'identificar els noms dels ar-
bres mitjançant claus dicotòmi-
ques (sistema de classificació).

Se celebra a la diòcesi la XI Setmana de Cinema Espiritual
Les escoles del Principat d'Ando-
rra, de La Seu d'Urgell i de Bala-
guer participen enguany en la 
proposta de la Delegació d'En-
senyament de transmissió de 
valors als infants i joves a través 
del cinema. La XI Setmana de 
Cinema Espiritual d'Andorra, que 
es fa extensiva per segon any 
consecutiu a Balaguer i a La Seu 
d'Urgell, portarà per títol "Aixeca 
la mirada", i es portarà a terme 
entre el 7 i l'11 de novembre de 
2022.
Aquesta és una activitat orienta-
da als alumnes de 5è i 6è curs de 

primera ensenyança o primària i 
als alumnes de secundària i ba-
txillerat, i oberta als infants i 
joves que no cursen religió. Es 
tracta d'una activitat d'educació 
en valors oberta a tothom. Es 
preveu la participació de prop de 
2.800 infants i joves només al 
Principat d'Andorra.
Les projeccions es porten a 
terme al Principat d'Andorra als 
cinemes del centre comercial Illa 
Carlemany; i al Sant Crist de Ba-
laguer i a les sales parroquials i a 
la Seu d'Urgell (2a edició) als ci-
nemes Guiu; en horari matinal 

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

escolar. A més es portarà a 
terme una projecció d'una pel·lí-
cula per adults, en el mateix 
Cinema Illa Carlemany, el proper 
10 de novembre, a les 20:30 h, 
amb l'entrada gratuïta.
Les pel·lícules que es podran 
veure són: "Los Rodriguez y el 
mas allà" pels alumnes de 3r 
cicle de primària; "Mi hermano 
persigue dinosaurios" dels alum-
nes de 1r cicle de secundària; 
"Arde Notre Dame", pels alumnes 
de 2n cicle de secundària i batxi-
llerat, i "Cerca de ti" en la sessió 
per adults.





AQUEST ANY EN CELEBREM!!!!



Novetats 
Peces úniques 
que enamoren
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L'alcalde de la Seu d'Urgell, 
Francesc Viaplana, i el president 
del Sprint Club Andorra, Emili 
Pérez Font, han presentat avui 
el 3r Gran Premi La Seu d'Urgell, 
vuitena prova puntuable del ca-
lendari de la Copa Catalana de 
Ciclocròs (CX) 2022, que se ce-
lebrarà aquest pròxim diumen-
ge 13 novembre al parc de l'Hor-
ta del Valira de la capital alturge-
llenca.

En la presentació d'aquest 3r 
Gran Premi La Seu d'Urgell de la 
Copa Catalana de CX, Francesc 
Viaplana ha manifestat que 
"consolidem la Seu d'Urgell com 
circuit de ciclocròs, ja que tenim 
un entorn ideal pel ciclisme en 
totes les seves modalitats com 
són la bicicleta de muntanya, la 
bicicleta de carretera, com 

també de bicicleta de ciclocròs. 
Esperem una bona afluència de 
públic perquè la ciutat ja s'ha fet 
seva aquesta competició que és 
tot un espectacle de veure".

3r Gran Premi de la Seu d’Urgell: 
equador de la temporada

El president del Sprint Club An-
dorra, Emili Pérez Font, que 
ha agraït a l'Ajuntament de la 
Seu d'Urgell en l'organització 
d'aquest campionat, ha expli-
cat que les diferents curses 
d'aquesta prova puntuable per 
la Copa Catalana de CX tindrà 
lloc a l'Horta del Valira. "Es 
tracta d'un exigent circuit de 3 
quilòmetres, que l'any passat va 
coronar els campions de Cata-
lunya, i que enguany suposarà 
una prova que marcarà l'equa-

dor de la temporada en la mo-
dalitat hivernal", ha subratllat. 
Pérez Font ha afegit que 
"tothom espera venir a córrer a 
la Seu d'Urgell, un lloc ideal i pre-
ciós per a la pràctica d'aquesta 
disciplina, i preveiem la partici-
pació d'uns 300 ciclistes".

Aquest diumenge se celebrarà el 3r Gran Premi La Seu d’Urgell, prova de 
la Copa Catalana de Ciclocròs 2022

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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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

Conviure amb la diabetis
La diabetis és una malaltia freqüent 
que es caracteritza fonamental-
ment per un excés de glucosa a la 
sang. La glucosa és un sucre d'utili-
tat per a totes les cèl·lules del cos, 
com a font d'energia per dur a ter-
me processos vitals. Per tal que la 
glucosa, que circula per la sang i 
que obtenim dels aliments, pugui 
ser usada per les cèl·lules, cal l'ajut 
d'una substància anomenada insu-
lina, produïda pel pàncrees.
Si el pàncrees no produeix tota la in-
sulina que l'organisme necessita, la 
glucosa no penetra en les cèl·lules i 
s'acumula a la sang.

Recomanacions per controlar 
la malaltia:
Pes
Cal vigilar-lo periòdicament i inten-
tar d'ajustar-lo al pes ideal segons 
l'edat, el sexe i l'alçada. Mantenir un 
pes adequat és, doncs, primordial.

Medicació
Pot ser que, per les característiques 
de la diabetis, s'hagin de prendre 
medicaments (insulina, hipogluce-
miants orals o d'altres). Atès que es 

tracta d'una malaltia crònica caldrà 
prendre'ls sempre tal com ho indiqui 
el metge.

Compte amb els peus
Els peus són una part delicada de 
l'anatomia del diabètic: qualsevol le-
sió, per petita que sigui, pot donar 
lloc a trastorns greus. Cal revisar-los 
cada dia, tenir una bona higiene.

Autocontrol
Saber un conjunt de tècniques per 
conèixer el nivell de glucèmia és fo-
namental per assegurar-ne un bon 
control. El metge indicarà el tipus de 
control que es pot fer a casa 
(freqüència, horari i modificació del 
tractament segons els resultats). És 
recomanable anotar els valors obtin-
guts en el carnet del diabètic i por-
tar-lo en el moment de la consulta.

Alimentació
En primer lloc, cal evitar el consum ex-
cessiu d'aliments ensucrats. A més, 
l'alimentació ha de ser adequada al 
pes, l'activitat física i el tractament 
que faci el diabètic. Ha de ser variada, 
cal repartir equilibradament els ali-
ments al llarg del dia, i evitar passar 
estones llargues sense menjar.

Compte amb els ulls
Sovint, en el diabètic els ulls són un 
òrgan afectat. Per tal de prevenir les 
complicacions o posar-hi tracta-
ment si s'han produït, cal que revisi 
els seus ulls com a mínim un cop 
cada dos anys, o més sovint, si cal.

Exercici físic
Una activitat física adequada ajuda 
a controlar els nivells de glucosa a la 
sang. L'exercici ha de ser l'adient per 
a la nostra condició física, edat i 
tipus de tractament.
S'ha de fer regularment (cada dia si 
és possible) i s'han d'evitar exercicis 
poc habituals i excessius.

Conveniència d'associar-se
Compartir informacions i dubtes, i 
assessorar-se convenientment, és 
fonamental per conèixer la malaltia i 
millorar la qualitat de vida. 
Pertànyer a una associació de per-
sones amb diabetis pot ajudar molt.

Font: gencat.net/salut
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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
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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 11 - 20.00 h
Ds 12 - 17.00 h
              20.00 h
Dg 13 - 17.00 h
              20.00 h
Dl 14 - 20.00 h

Dg 13 - 19.00 h
Dl 14 - 20.15 h

Ds 12 - 19.45 h
Ds 12 - 18.00 h
Dg 13 - 17.15 h

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

De  l’11 al 14 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 €




