
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

@Pastisseria Forn Reig
@pastisseriafornreig

La neula prové de la paraula llatina "nebula" (boira molt fina) i existeixen 
a Catalunya almenys des de l'any 1168. Ramon Llull ja les referencià 
a la seva obra "Llibre de meravelles" (1289).
Les de casa nostra són cruixents, cilíndriques i molt bones. Ho aconse-
guim fent la massa de molt bona qualitat i aquesta massa aplanada 
i acabada de coure la caragolem amb un bastonet prim de fusta, una 
a una, sense cap conservant ni additiu alimentari.
Tasteu-les i d'un tros lluny notareu la diferència amb les neules indus-
trials, sense trampa ni cartó.

Ja podeu trobar els nostres torrons a la botiga La Posella, carrer de la 
Regència d’Urgell, 45. Tel. 973 360 232 de la Seu d’Urgell i a Barcelona 
al mercat de Santa Caterina (Tel. 623 197 638).

www.lesmesuresonline.es Núm. 765. Del 25 de novembre a l’1 de desembre de 2022 

www.pastisseriafornreig.com

C/ Bisbe Iglesias Navarri n. 15, baixos, local 4
25700 La Seu d’Urgell • Lleida

Tel. 973 35 18 60
contacte@clinicadentalgraell.com

www.clinicadentalgraell.com

PROMOCIÓ EN 

BLANQUEJAMENT 

DENTAL!!



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

Pol. Industrial, parcel·la B-16
Apartat de correus 219

25711 Montferrer - Lleida
deltariba@telefonica.net

LLOGA’M

973 355 757
608 517 080

CATEGORIES: Sub 13 i Sub 13 
(les parelles poden ser mixtes, femenines i/o masculines)

REGALS PER ALS GUANYADORS: MOTXILLA SIUX 
SORTEIG: PALA SIUX

WELCOME PACK:
BARRET NADALENC
1 AIGUA
PEÇA DE FRUITA
1 KINDER BUENO

PREU INSCRIPCIÓ: 15 €
*Cal Fer la Inscripció per 
avançat a la recepció del club

Diumenge 18 de desembre

TORNEIG PÀDEL JÚNIOR
NADAL 2022



3 Destaquem

Torna el Món Màgic de les Muntanyes amb més de 70 propostes 
per a tota la família
El passat dilluns al matí es va pre-
sentar la programació nadalenca de 
la Seu d'Urgell 'El Món Màgic de les 
Muntanyes' que inclou 70 propos-
tes lúdiques per a tots els públics. 
La capital alturgellenca iniciarà la 
celebració de les festes nadalen-
ques el pròxim 3 de desembre amb 
l'encesa de llums de Nadal i la tan-
carà el dia 5 de gener l'arribada dels 
Reis Mags d'Orient.

L'alcalde urgellenc, Francesc Via-
plana, i el vicealcalde, Jordi Fàbre-
ga, juntament amb els regidors i re-
gidores de les diferents àrees muni-
cipals que han elaborat el programa 
festiu nadalenc, van explicar el seu 
contingut.

La primera tinent d'alcalde i regido-
ra de Fires i Mercats de l'Ajunta-
ment de la Seu, Mireia Font, ha ex-
plicat que pel que fa als mercats de 
Nadal enguany presenten com a no-
vetat el canvi de format, ja que en 
lloc de celebrar-los durant dos o 
tres dissabtes es faran de manera 
concentrada el cap de setmana del 
9 a l'11 de desembre. Font ha expli-
cat que "és una iniciativa nova amb 
la col·locació d'uns estands de fusta 
al passeig Joan Brudieu. Hem 
comptat amb la col·laboració de la 
Unió de Botiguers de la Seu d'Urgell, 
així que el mercat que organitza 
aquesta associació 'el Mercat de la 
Fada del Quer' se celebri el dijous 8 
de desembre, en lloc del dia 6 com 
es feia fins ara, i d'aquesta manera 
es podran aprofitar aquests es-
tands de fusta que llogarem des de 
l'Ajuntament".

Pel que fa a la programació cultural 
i esportiva, el tinent d'alcalde de Cul-
tura i Esports, Carlos Guàrdia, que 
va avançar que el programa del 
Món Màgic de les Muntanyes està 

curull de visites guiades, concerts, 
tallers, representacions al carrer i 
teatrals, així com activitats esporti-
ves, hi va destacar l'espectacle inau-
gural que donarà peu a l'encesa de 
llums de Nadal dels carrers i places 
de la Seu d'Urgell, el dissabte 3 de 
desembre, a dos quarts de set de la 
tarda, amb inici a l'Espai de la 
Música, a la plaça de les Monges. 
Des d'aquest punt arrencarà una 
cercavila pels carrers més cèntrics 
de la Seu d'Urgell amb el personatge 
Espurna com a novetat, acompa-
nyat per xanquers i la Batucada 
d'Oliana.
Guàrdia també va destacar la cele-
bració del concert d'orgue que ofe-
rirà Cristina Alís, amb orgue portatiu 
medieval, el diumenge 4 de desem-
bre, a dos quarts de set de la tarda, 
a la sala Sant Domènec. El concert, 
que s'emmarca dins del XXIV Festi-
val de Música de Tardor-Orgues de 
Ponent i del Pirineu 2022, és d'entra-
da lliure.

En el vessant musical també es 
podrà gaudir del Concert de Nadal 
que oferiran l'Escola Municipal de 
Música i l'Orquestra Cadí el dissabte 
17 de desembre, a les cinc de la 
tarda, a Sant Domènec. Aquest con-
cert es podrà assistir sense reserva 
prèvia i és pro La Marató de TV3.

El tinent d'alcalde Cultura i Esports 
també va explicar que enguany 
torna l'espectacle nadalenca 'El 
Rescat dels Minairons', que prope-
rament es presentarà el contingut 
d'aquesta nova edició en roda de 
premsa a càrrec de l'Escola de 
Teatre de la Seu d'Urgell.

Pel que fa a l'esport, per aquestes 
festes es recupera la celebració de 
la Cursa de Sant Silvestre la Seu, el 
dia 31 de desembre, a dos quarts de 

set de la tarda, amb inici i final a la 
plaça dels Oms.

Respecte les propostes per als més 
xics de la casa, la regidora d'Infàn-
cia, Núria Tomàs, va informar que el 
Món Màgic de les Muntanyes d'en-
guany hi té programades un total de 
19 activitats que tindran lloc en els 
diferents punts de La Seu màgica. 
Com a novetat d'aquest any, Tomàs 
ha remarcat l'activitat 'Nadales des 
dels balcons' per dissabte 10 de 
desembre, des de diferents balcons 
del centre històric de la Seu d'Urgell.

Dins la programació infantil també 
sobresurt un taller intergeneracional 
de Nadales, manualitats i menjar de 
Nadal, que tindrà lloc dimecres 14 
de desembre, de dos quarts de sis 
de la tarda a set del vespre, al centre 
cívic L'Escorxador. Aquesta activi-
tat, que és gratuïta, està organitzada 
des del Pla Educatiu d'Entorn de la 
Seu d'Urgell, amb la participació del 
cor Veus de la Seu i gent gran.

Pel 2 de gener està preparada l'acti-
vitat gratuïta 'el Món dels tallers' 
amb manualitats, cuina, graffitis, 
postals, entre d'altres, que tindrà lloc 
a la sala d'exposicions 'la Cuina' 
durant el matí i a la tarda.

I com cada Nadal, se celebrarà el 
Tió de la Freita, el dia 24 de desem-
bre, al parc del Cadí.

Pel que fa a l'arribada dels Reis 
Mags d'Orient, el dia 5 de gener, es 
recupera el lloc d'arribada, al Parc 
Olímpic del Segre, amb la benvingu-
da a càrrec del Senyor Pipa, la caval-
cada pels carrers de la Seu d'Urgell i 
la recepció per part de les autoritats 
a la sala Sant Domènec, on nens i 
nenes podran donar la seva carta a 
Ses Majestats.



La Seu d’Urgell aposta per ser un punt de trobada i de debat sobre 
l’estat actual del medi natural
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La Regidoria de Solidaritat i 
Cooperació i el Consell Munici-
pal de Solidaritat i Cooperació-
de la Seu d'Urgell han organitzat 
per divendres 2 de desembre 
una jornada solidària dedicada 
al continent africà. La jornada 
comptarà amb un taller de per-
cussió adreçat als infants; la in-
auguració de l'exposició 'Indes-
tructibles' i un concert de músi-
ca tradicional africana.
Així, la jornada s'iniciarà a les 
sis de la tarda amb un taller de 
percussió de música tradicional 

africana, adreçat a un públic fa-
miliar, que tindrà lloc a la sala la 
Immaculada. També hi haurà 
berenar.
'Indestructibles, una mirada a 
la generació del futur d’Àfrica'
La jornada solidària continuarà, 
a les set de la tarda a la sala 'la 
Cuina', amb la inauguració i la 
visita guiada de l'exposició 'In-
destructibles, una mirada a la 
generació del futur d'Àfrica' 
amb fotos del fotògraf i docu-
mentalista Alfons Rodríguez i 

amb textos del periodista Xavier 
Aldekoa.
El projecte 'Indestructibles' do-
cumenta la història d'11 nens i 
nenes a 10 països africans com 
a reflex dels èxits i reptes d'un 
continent divers i fascinant. Es 
realitzarà una visita guiada de 
l'exposició a càrrec dels propis 
fotoperiodistes i posteriorment 
se celebrarà un debat a la sala la 
Immaculada, on també es pro-
jectarà un breu documental d'In-
destructibles i un vídeo de les 
ONG locals.

Jornada solidària a la Seu d’Urgell dedicada a l’Àfrica

macambients.com

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

Ambients
singulars

L'èxit obtingut en la primera 
edició de les Jordanes de Con-
servació del Medi Natural cele-
brades el passat cap de setmana 
a la Seu d'Urgell, tant a nivell de 
participació com de qualitat de 
les ponències, comporta que des 
de l'Ajuntament urgellenc ja es 
treballi per organitzar una sego-
na edició de cara l'any 2023.
Així va explicar la regidora de 

Medi Ambient i Sostenibilitat i de 
Patrimoni Natural de l'Ajunta-
ment de la Seu, Núria Tomàs: "tot 
i ser el primer any que les orga-
nitzàvem, l'acollida ha superat 
les nostres expectatives. No 
només amb el nombre de partici-
pants sinó també per l'alta quali-
tat dels ponents i la gent que va 
participar en el torn de paraula. A 
més, ha estat una oportunitat de 

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

Com ens agrada el desembre! 
Modelats, colors, trenes i pentinats variats pels nois!

poder gaudir de l'experiència i co-
neixements de bons científics al 
Pirineu, una manera de descen-
tralitzar aquest tipus d'actes i 
també poder parlar de les pro-
blemàtiques concretes del Piri-
neu. I com no podia ser d'altra 
manera, comencem ja a treballar 
en unes 2es Jornades de Conser-
vació del Medi Natural per al 
proper any".





La Seu d’Urgell i comarca se sumen, un any més, al Gran Recapte 
d’Aliments

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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Es publica el llibre 'AIGUAT!', una crònica de les inundacions de 1982 
a la comarca de la Seu i a Andorra

vembre de 1982 (pèrdua de vi-
des humanes destrucció de 
cases, ponts, carreteres i al-
tres infraestructures, terrenys 
agrícoles, etc.), però també 
com es va organitzar la socie-
tat per fer-hi front; com es van 
coordinar i executar els tre-
balls de reconstrucció i 
l'exemplar resposta de la po-
blació i de les administracions 
públiques davant d'una ensul-
siada de magnituds històri-
ques.

Aquesta obra recull, a més, el 
testimoni d'una trentena d'es-

pectadors directes i de prota-
gonistes dels fets, tant de la 
comarca de la Seu com del 
Principat d'Andorra, així com 
més de 300 fotografies sobre 
els fets. Els testimonis ando-
rrans han estat recollits per 
l'escriptor Iñaki Rubio i apor-
ten fets inèdits a la recompo-
sició de tot allò que va passar 
fa quaranta anys.

El llibre, que ja ha sortit a la 
venda, està impulsat per Ra-
mon Ganyet, Eron Estany, 
Joan Ganyet i Jordi Mas, i està 
publicat per Edicions Salòria.

Aquest dijous 24 novembre té 
lloc la presentació de llibre Ai-
guat! 1982-2022. Quaranta 
anys de les inundacions a la 
comarca de la Seu i Andorra, a 
càrrec dels propis autors i 
compta amb la intervenció de 
l'alcalde urgellenc, Francesc 
Viaplana. La presentació se 
celebra a la sala la Immacula-
da de la Seu d'Urgell.

'Aiguat! 1982-2022' és el títol 
del llibre que descriu en unes 
300 pàgines, les terribles con-
seqüències de la riuada que va 
tenir lloc els dies 7 i 8 de no-

La Seu d'Urgell i les poblacions 
alturgellenques de Montferrer, 
Organyà, Coll de Nargó i Olia-
na es tornen a sumar en una 
nova edició del Gran Recapte 
d'Aliments que enguany cele-
brarà la 14a edició en un for-
mat mixt: torna la recollida físi-
ca d'aliments i la participació 
activa del voluntariat.

Així, els pròxims dies 25 i 26 
de novembre tindrà lloc la re-
collida física d'aliments a dife-
rents supermercats, mentre 
que del 25 de novembre al 6 

de desembre es podran realit-
zar les donacions monetàries 
a la línia de caixa dels establi
ments i al web 
www.granrecapte.com

Els aliments i productes que 
es necessiten són: llet, oli de 
gira-sol, llenties cuites, ce-
reals, farina, brous (peix i po-
llastre), pasta de sopa i con-
serves (peix i verdures), així 
com productes d'higiene per-
sonal (xampú i gel, compre-
ses, paper higiènic, bolquers) i 
higiene llar (lleixiu, sabó ren-

tadora, rentavaixelles, neteja 
terres).

Els establiments col·labora-
dors són: a la Seu d'Urgell, 
Dis-Seu, Plusfresc, BonÀrea, 
Caprabo, Autoservei Conxita i 
Mercadona; a Montferrer, 
Charter; a Organyà, Suma, Cal 
Pagès, Forn Ubach, Forn Pa 
d'Or, Embotits Obach i Cal 
Lluís; a Coll de Nargó, Pirineu 
Rural; i a Oliana, Condis i 
BonÀrea.







Novetats 
Peces úniques 
que enamoren



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

Som una constructora de La Seu d´Urgell amb 
més de 25 anys d´experiència.
Construccions i Reparacions Gonfer, SL. El que podem 
oferir són projectes complexos, és a dir, podem oferir 
tots els serveis que es precisen fonamentalment per al 
desenvolupament i execució de tot tipus d´Obres de 
Construcció de caràcter tant públic com privat. El nostre 
elevat grau de diversificació ens ha permès emprendre 
amb èxit obres en diferents camps com:

- Construcció, promoció i restauració d´immobles urbans.
- Construcció d´habitatges i edificis residencials.
- Construcció de naus comercials i oficines.
- Construcció d´instal·lacions industrials.
- Rehabilitació d´edificis.
- Urbanitzacions.
- Dipòsits d´aigua i portades d´aigua.
- Obra civil, camins rurals, carreteres, paviments, murs, 
  xarxes, instal·lacions...
- Moviments de terres, excavacions...

Disposem de maquinària pròpia:
Camió <3500 kg, caixa oberta. 
Camió >12000 kg, basculant. 
Camió grua >12000 kg. 
Camió <3500 kg basculant. 
Compactador petit, compactador gran, 
excavadora giratòria mini, excavadora 
giratòria amb rodes gran, excavadora 
giratòria amb cadenes gran, retroexcavadora 
mixta, compressor, etc.

Disposem de personal qualificat:
Tècnic d´obra, cap d´obra, encarregat, oficial 
de 1a, peó i personal format.

Av. Salòria 77, baixos
25700 La Seu d’Urgell
Tel. 973 36 07 13 - 609 81 93 35



REPARACIÓ, VENDA I LLOGUER DE MAQUINÀRIA

Servei tècnic oficial:

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

Info@msplaseu.cat



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

Programa Beveu menys
1. Fas un consum de risc 
d’alcohol? Calcula el teu 
consum
El consum d'alcohol en petites 
quantitats produeix efectes gra-
tificants i de plaer, però també 
comporta riscos per a la salut i 
problemes socials si es beu 
massa.

Pots calcular el teu consum 
amb la calculadora en línia:

Calculadora
Els adults podeu fer servir 
aquesta aplicació per conèixer 
quins són els vostres hàbits de 
consum i rebre informació so-
bre els riscos. Si tens entre 14 i 
16 anys, pots calcular el con-
sum amb l'alcoholòdrom.

I més informació adreçada a jo-
ves:

Alcoholòdrom
Qüestionari d'autocompleció so-
bre consum per a adolescents i 
joves

2. Quan beus massa (con-
sum de risc)?
- Entenem per beure massa o fer 
un consum de risc, qualsevol 
consum d'alcohol que incre-

menti el risc de patir con-
seqüències negatives (físiques, 
psicològiques o socials) a curt o 
llarg termini. No comporta pro-
blemes mèdics o psiquiàtrics 
immediats i està relacionat, en-
tre d'altres, amb factors perso-
nals o ambientals.

- Hi ha consum de risc quan 
s'assoleixen i/o es depassen els 
límits establerts per l'Organitza-
ció Mundial de la Salut.

FONT: Canalsalutgencat.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 Guilanyà
Av. Guillem Graell, 16

973 355 891

Del 25 novembre a l’1 desembre

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

Ds 26 - 18.00 h
              20.00 h
Dg 27 - 17.00 h
              19.00 h
Dl 28 - 18.00 h

Ds 26 - 20.15 h
Dg 27 - 17.15 h
Dl 28 - 20.15 h

Ds 26 - 17.15 hDg 27 - 19.30 h
Dl 28 - 20.00 h

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

Del 25 al 28 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 €




