
Ctra. Nova 17 - Tel. 973 383 179 - 25793 COLL DE NARGÓ (Lleida)

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

El Forn de Reig és un dels pocs que encara funciona 
exclusivament a base de llenya. El forn és morú (àrab) 
i es troba en perfecte estat, es va construir l'any 1932. 
El forn àrab és en essència una cambra d'obra amb 
volta on es crema la llenya a l'escopeta, aquesta 
comunica directament amb la cavitat del forn i la seva 
solera de pedra.
La cendrera recull les restes de la llenya cremada i 
totes dues peces són les originals i rauen intactes i 
en ple rendiment també des de l'any 1932.

Al mig de la fotografia veiem enfornant el Josep Reig (Pepe) que actualment 
acaba de fer els 90 anys, al costat la seva esposa Mercè Pellicer i el Josep Fusté 
Reig qui va acabar sent també un gran pastisser.

www.lesmesuresonline.es Núm. 764. Del 18 al 24 de novembre de 2022 
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3 Destaquem

El diputat del PSC per Lleida, 
Pirineu i Aran al Parlament de 
Catalunya, Òscar Ordeig, re-
clama al Govern de la Genera-
litat que "doni les explicacions 
corresponents pel tancament 
del túnel de Tres Ponts, entre 
Organyà i Montant de Tost, i 
apliqui les mesures urgents 
per reobrir la infraestructura".

Ordeig ha recordat que "el 
túnel, després de molts anys 
de reivindicació dels usuaris i 
veïnat de l'Alt Urgell, s'inaugu-
rava a finals de novembre de 
2021. Només deu mesos des-
prés, la Generalitat el tancava 
per una avaria en un ventila-
dor, i dos mesos després no 
en sabem res més".

Per això, ha explicat Ordeig, 
"hem registrat una bateria de 
preguntes a les quals espe-
rem que donin resposta amb 
més celeritat de la que execu-
ten els projectes o, almenys, 
els mantenen en condicions. 
No és acceptable que, des-
prés de tant temps esperant el 
túnel, els veïns i veïnes de la 
zona hagin hagut de tornar al 
tram conflictiu de la C-14".

Així mateix, el diputat socialis-
ta ha explicat que "amb aques-
tes preguntes, instem també 
al Govern a solucionar les ac-
tuals incidències en el Túnel 
de Tres Ponts de manera que 
s'hi garanteixi les condicions 
tècniques per poder-hi circular 
a més de 60 kilòmetres/hora".

Així mateix, el diputat socialis-
ta ha explicat que "el govern 
ha d'informar del cost total de 
l'obra per resoldre l'actual pro-
blema i si aquest cost està ja 
cobert, així com donar explica-
cions sobre si el projecte origi-
nal contemplava o possibles 
incidències en les instal·la-
cions tècniques del túnel".

Ordeig reclama explicacions i mesures urgents per reobrir el túnel 
de Tres Ponts

En relació a les informacions 
periodístiques aparegudes 
recentment sobre l'Informe 
16/2022 de la Sindicatura de 
Comptes en què es fiscalitza 
l'exercici 2019 del Consell Co-
marcal de l'Alt Urgell, aquesta 
institució vol posar de mani-
fest que els punts que s'hi ex-
posen corresponen a observa-
cions i recomanacions que els 
redactors de l'informe fan 
constar al final del mateix per 
tal de millorar l'eficiència en la 
gestió de la institució. Per 
tant, "els esmentats punts en 
cap cas no han estat objecte 
de desqualificació jurídica, de 
la mateixa manera com tam-

poc no es posa en dubte la 
correcta administració del 
Consell Comarcal".

Segons apunten des de l'ens, 
"les informacions periodísti-
ques obvien una part impor-
tant de l'informe com és el 
corresponent a les al·lega-
cions que en el seu dia hi va 
presentar el Consell Comar-
cal, les quals puntualitzen i 
aclareixen els motius d'alguns 
errors detectats. Així per 
exemple, quant a l'encàrrec de 
gestió dels menjadors esco-
lars i de l'Estació Depuradora 
d'Aigües Residuals (EDAR) de 
Montferrer a l'empresa públi-

ca IAUSA, els serveis jurídics 
del Consell Comarcal conside-
ren que és un encàrrec a mit-
jans propis, atès que IAUSA és 
100% de capital comarcal i les 
decisions han estat aprovades 
pel ple en funcions de Junta 
General de la societat".

En algunes de les altres obser-
vacions plantejades per la Sin-
dicatura de Comptes, el Con-
sell Comarcal argumenta tam- 
bé els motius dels procedi-
ments adoptats, com és el cas 
de la bestreta per a la decanta-
dora de fangs de l'EDAR o de-
terminats contractes menors, 
entre altres.

El Consell Comarcal de l’Alt Urgell accepta i compleix les 
recomanacions de la Sindicatura de Comptes



'Parlem de neu al Pirineu', darrera proposta del cicle 'Rutes a peu per l’Alt 
Urgell'
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Des de fa temps el Col·legi La 
Salle de la Seu d'Urgell treballa 
la robòtica amb l'alumnat que 
presenta necessitats educati-
ves especials. Gràcies a la 
col·laboració de l'Empresa A. 
Miquel- Linde fa dos anys es va 
poder comprar el robot huma-
noïde NAO, que entre moltes 
funcions pot ajudar a infants i 
joves amb dificultats a fi d'afa-
vorir-ne el desenvolupament, 
l'assoliment dels aprenentat-
ges, la socialització, etc. 
Empreses del territori com la 
companyia elèctrica urgellenca 
PEUSA també van col·laborar 
de manera inicial en el projecte.
Actualment s'ha avançat molt 
en la introducció d'aquest robot 
a l'escola amb el Projecte 
Divintech (Diversitat, Inclusió i 
Tecnologia). Aquest s'ha enge-

gat amb la implicació de la 
Universitat La Salle Ramon Llull 
a Barcelona (URL) i el Campus 
Madrid de la Salle (UAM). La 
Universitat de Barcelona aporta 
la seva extensa recerca en tec-
nologia i robòtica educativa so-
cial i la Universitat de Madrid in-
corpora l'experiència en psico-
pedagogia i pedagogia en TEA.
L'objectiu d'aquest projecte, 
doncs, és comprovar sota la 
tesi doctoral d'una estudiant de 
la Universitat La Salle URL si la 
introducció del robot MIKA, 
nom amb què se l'ha batejat, mi-
llora les diferents dificultats que 
presenten els alumnes i les 
alumnes amb trastorn de l'es-
pectre autista dins la nova me-
todologia que impulsa la Salle, 
el Nou Context d'Aprenentatge 
(NCA).

Fa unes setmanes es va fer una 
presentació a les famílies del 
projecte amb molta participació 
i implicació d'aquestes i també 
es va poder presentar el projec-
te al Conseller d'Educació, 
Josep González Cambray, en el 
marc de la commemoració del 
50è aniversari de l'empresa A. 
Miquel- Linde.
El col·legi, doncs, valora molt 
positivament aquest projecte en 
xarxa amb les dues universitats 
i totes les possibilitats que 
s'obren en el camp de la investi-
gació i la robòtica social amb 
l'alumnat TEA dins el Nou 
Context d'Aprenentatge, NCA, 
sobretot amb l'objectiu final de 
poder traslladar el resultat 
d'aquest estudi a tots aquells 
centres que ho puguin aplicar 
amb el seu alumnat.

Aquest proper diumenge 20 de 
novembre, l'Espai Ermengol
-Museu de la Ciutat de la Seu 
d'Urgell organitza l'última activi-
tat de les 'Rutes a peu per l'Alt 
Urgell', cicle anual que organitza 
el Consell Comarcal de l'Alt 
Urgell i Turisme Seu.
Aquesta activitat consistirà en 
una sortida interpretativa per 

parlar de neu al Pirineu, a càrrec 
d'Albert de Gràcia de MeteoPiri-
neus Catalans, amb la col·labo-
ració del Parc Natural de l'Alt Pi-
rineu.
El lloc de sortida d'aquesta acti-
vitat serà des del poble d'Ars, a 
les nou del matí. Per partici-
par-hi cal fer inscripció prèvia a: 
www.turismeseu.com/rutes/ 

La Salle La Seu engega el "Projecte Divintech" amb la col·laboració 
de la Universitat La Salle (URL) i la Universitat Campus Madrid

Té un cost de 2 € per persona.
La ruta transcorrerà a peu des 
d'Ars fins al refugi del Ras de 
Conques, on els i les partici-
pants podran gaudir d'una 
àmplia visió dels diferents esce-
naris de neu que hi ha a la co-
marca de l'Alt Urgell. 

• Obra nueva
• Todo tipo de reformas
• Trabajos en pladur y yeso
• Rebosados, monocapas 
    y microcimiento
• Aislamientos térmicos y acústicos
• Impermeabilización de terrazas
• Alicatados
• Cocinas y baños
• Pintura y decoración

Pl. de les Monges 1, 1r 3a - 25700 La Seu d’Urgell - Tel. 600 814 970 - andre_rib_coel@hotmail.com 

Disfrutamos con lo que hacemos
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El 25N, Dia internacional contra les violències envers les dones, present 
a tota la comarca de l’Alt Urgell
Un any més, des de l'Àrea de Políti-
ques d'Igualtat del Consell Comar-
cal de l'Alt Urgell, s'han organitzat 
un seguit de propostes amb motiu 
del dia internacional contra les 
violències envers les dones, que es 
commemora cada 25 de novem-
bre a tot el món.

El programa d'enguany destaca 
per la gran varietat de tallers, xerra-
des i espectacles que s'oferiran 
arreu de la comarca, de manera 
gratuïta, des de l'11 fins al 29 de 
novembre. Un dels objectius de 
l'Àrea de Polítiques d'Igualtat és 
que el 25 de novembre no esdevin-
gui simplement una data aïllada 

respecte a la resta de dies de l'any, 
sinó que la lluita en la prevenció i la 
sensibilització contra la violència 
masclista pugui estendre's durant 
tot l'any, reforçant el missatge es-
pecialment durant tot el mes de 
novembre.

Per una banda, el taller "Entre la 
por i la seguretat. Eines per 
conèixer i gestionar la por" serà 
conduït per la psicòloga del Servei 
d'Informació i Atenció a les Dones, 
Xènia Rodrigo. Un taller dirigit ex-
clusivament a dones i a noies de 
més de 16 anys i que s'oferirà als 
municipis d'Oliana i de Coll de 
Nargó. Per altra, el taller "Apode-

ra't" a càrrec de la coach Anna 
Bentanachs, per a dones i noies 
majors d'edat, té com a objectiu re-
conèixer la pròpia relació amb la 
confiança i com generar-ne més. 

Per últim, el taller "Més que parau-
les", en col·laboració amb la Biblio-
teca de Sant Agustí de la Seu d'Ur-
gell, i a càrrec de la rapsoda Alba 
Mascarella, dirigit a dones i a noies 
de més de 16 anys, pretén endin-
sar-se en el món de la veu i de la 
narració a través de textos de 
dones i com a través del propi cos 
es poden expressar emocions 
amagades. En tots els tallers és 
necessària inscripció prèvia.

Poígon Industrial de la Seu,
carrer E parcel·la núm 13, nau 4

25700 - La Seu d’Urgell - Lleida

T. 639 354 636 - 636 095 680
gramacolaseu@gmail.com

Tot tipus de treballs amb marbres, granits,
silestone, porcellànics i pedres naturals

taulells de cuina • escales • paviments • làpides • panteons

Instal·lat el primer balcó de cel de Camina Pirineus
A banda del mirador de coll de 
Bóixols, el projecte Camina Piri-
neus ha d'instal·lar també el balcó 
de cel de la Creu de Guils, al muni-
cipi de Montferrer i Castellbò.

Es tracta, en definitiva, de la crea-
ció d'una xarxa del paisatge de 
l'Alt Urgell, a través del reconeixe-
ment de diferents recursos ecotu-
rístics, com ara miradors, aguaits 
i itineraris al voltant del paisatge, 
la fauna, la flora, la geologia, el cli-
ma i la paleontologia, i amb la in-
corporació de nous elements dis-
tintius en zones emblemàtiques, 
especialment els balcons de cel, 
per fer‐ne un balcó volat per a 
l'observació del paisatge.

Aquests miradors inclouen un 
passadís volat, un element escul-
tòric que el caracteritza, i que és 
al·legòric, de disseny universal i 
referit al tema interpretatiu de la 
geologia a Coll de Bóixols i de la 
fauna a la Creu de Guils. D'aques-
ta manera s'augmenta la seva sin-
gularitat i actua encara més com 
a lloc icònic.

A més disposa d'un punt selfie per 
permetre fer‐s'hi fotografies escè-
niques, i d'un cartell paisatgístic 
amb una fotografia panoràmica 
del paisatge visible, amb indicació 
de la toponímia dels elements 
més destacats. A més de quatre 
bancs orientats cap a les vistes

El projecte Camina Pirineus ha 
finalitzat la instal·lació del seu pri-
mer balcó de cel. Per la seva ubi-
cació, s'anomenen balcons de cel 
els miradors d'aquest tipus, i te-
nen la vocació de suport a l'obser-
vació de paisatges singulars de 
l'Alt Urgell.
La setmana passada va finalitzar 
la tematització del primer balcó de 
cel situat a coll de Bóixols, al mu-
nicipi de Coll de Nargó, molt a 
prop del límit amb la comarca 
veïna del Pallars Jussà. Es tracta 
d'un equipament que aprofita les 
possibilitats que ofereix un paisat-
ge espectacular sobre la vall del 
riu de Sellent, amb vistes fins a la 
serra del Cadí i el Pirineu axial.





APUNTA-T’HI
(Plaça de les Monges del 19 al 27 de novembre, de 10 a 19 h)



Novetats 
Peces úniques 
que enamoren
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El Govern d'Andorra adquirirà o 
arrendarà edificis sense ús a 
propietaris particulars per desti-
nar-los al mercat de lloguer. 
L'objectiu d'aquesta nova línia 
d'acció en política d'Habitatge, 
per tant, és crear un parc immo-
biliari públic de preus assequi-
bles. Així, d'una banda, es dona 
resposta a les necessitats de la 
població; i, d'altra banda, es 
promou la incorporació i rehabi-
litació dels edificis que actual-
ment no tenen ús o que a con-
seqüència de diverses causes 
és aconsellable un canvi d'ús, 
alhora proporcionant oferta 
d'habitatge de preu assequible a 
mitjà termini mitjançant un 
model sostenible i destinant 
promocions d'obra nova al 
mercat de lloguer. La tipologia 
de domicili que s'inclourà en 

aquest programa són els edifi-
cis sencers d'ús d'habitatge plu-
rifamiliar de segona mà; d'obra 
nova o d'ús hoteler, siguin turís-
tics o aparthotels; els habitat-
ges disseminats; i les habita-
cions lliures de càrregues i gra-
vàmens de les persones arren-
datàries, ocupants o precaris-
tes. D'altra banda, no s'adme-
tran les cases unifamiliars, 
bordes o similars, ni edificis 
construïts en zona de risc ver-
mell.

En total, l'Executiu hi destinarà 
11 milions d'euros per a la 
compra d'immobles buits, i vuit 
milions d'euros addicionals per 
al lloguer potencial de pisos, 
tots ells destinats al mercat de 
lloguer a preus assequibles. Per 
tant, la dotació final del progra-

ma és de 19 milions d'euros a 
distribuir fins al 2027. Tanma-
teix, la rehabilitació que sigui ne-
cessària serà assumida pel 
fons de l'habitatge. L'Institut Na-
cional de l'Habitatge (INH) 
també és un dels actors princi-
pals que participa en aquest 
projecte, i gestionarà els edifi-
cis. En aquesta línia, des del mi-
nisteri s'ha volgut iniciar un con-
curs públic «senzill i àgil», va 
matisar el ministre de Territori i 
Habitatge, Víctor Filloy, perquè 
els propietaris de béns immo-
bles tinguin accés per fer les 
seves propostes. El procés per 
presentar les candidatures co-
mençarà aquest dimecres, amb 
la publicació al BOPA del plec 
de bases, i clourà el 15 de de- 
sembre.

El Govern d’Andorra activa la compra d’edificis buits per oferir-los 
a preu assequible

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





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!

Salut 12

Anna Gómez
Infermera CAP 
de la Seu d'Urgell

DOCUMENT DE VOLUNTATS ANTICIPADES (DVA)
El document de voluntats anti-
cipades (DVA) és el document 
mitjançant el qual una persona, 
major d'edat, amb capacitat su-
ficient i de manera lliure, fa 
constar les instruccions sobre 
els tractaments, les atencions 
mèdiques i les cures que desitja 
rebre o rebutjar quan es trobi en 
circumstàncies que no li perme-
tin expressar la seva voluntat.

El DVA és un regal
Per a nosaltres, perquè ens pro-
porciona tranquil·litat. Ens per-
met controlar com serà el final 
de la nostra vida.
Per a les persones properes, 
perquè les descarrega de la res-
ponsabilitat de decidir per no-
saltres.

Per a l'equip mèdic que ens atén, 
perquè els donem orientacions 
sobre com actuar.

Instruccions per registrar un DVA
Un cop escrit el DVA, convé ins-
criure'l al Registre de voluntats 
anticipades perquè sigui oficial i 
perquè el puguin consultar pro-
fessionals sanitaris.
Es pot validar en una notaria o 
davant de tres testimonis que 
donen fe de la nostra capacitat 
mental i que fem el document 
voluntàriament.
Pots demanar informació al teu 
equip mèdic de referència o tre-
ball social

FONT: Dret a morir dignament, 
dmd.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
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DE L’ALT URGELL
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Av. Guillem Graell 46-54
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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 18 al 24 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

Dv 18 - 20.15 h
Ds 19 - 20.15 h
Dg 20 - 19.15 h
Dl 21 - 20.15 h

Dv 18 - 20.00 h
Ds 19 - 17.15 h
Dg 20 - 19.00 h
Dl 21 - 20.00 h

Ds 19 
18.00 h
Dg 20 
17.15 h

Ds 19 - 17.00 h

Dg 20
17.00 h

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

Del 18 al 21 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 €




