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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

@Pastisseria Forn Reig
@pastisseriafornreig

Torró de bombó de coco
Torró de crema cremada
Torró de massapà amb nous
Torró de massapà amb fruita
Torró de massapà amb taronja
Torró de xocolata negra i 
ametlla sencera
 

Llocs on els podeu trobar:
Isona - Forn de pa Constante - Tel. 685 408 174
Barcelona - Mercat de Santa Caterina - Tel. 623 197 638
La Seu d’Urgell - La Posella - Tel. 973 360 232 

www.lesmesuresonline.es Núm. 766. Del 2 al 8 de desembre de 2022 

www.pastisseriafornreig.com

Torró de praliné
Torró de guirlatxe
Torró de cacau i licor
Torró d'ametlla tou
Torró d'ametlla dur
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Un espectacle de carrer obrirà la programació nadalenca del Món Màgic 
de les Muntanyes de la Seu d’Urgell
Aquest proper dissabte 3 de 
desembre la Seu d'Urgell encen-
drà els llums de Nadal amb un 
espectacle de carrer que obrirà 
oficialment el Món Màgic de les 
Muntanyes.
Els actes s'iniciaran a les cinc 
de la tarda amb els minairons 
que seran els responsables 
d'animar els diferents punts de 
la Seu Màgica: la Caseta del 
Món Màgic, al peu del passeig 
Joan Brudieu; el Racó dels Desi-
tjos, a la plaça Patalín; el Bosc 
Màgic, al Parc del Cadí; l'Espai 
de la Música, a la plaça de les 
Monges; el Joc de Trons, a la 
plaça Sant Roc; i a l'Indret 

Màgic de les Associacions, a la 
plaça Soldevila.
A dos quarts de set la tarda, co-
mençarà la cercavila des de 
l'Espai de la Música, a la plaça 
de les Monges, protagonitzada 
per un nou personatge, 'l'Espur-
na', amb un pregó inicial del 
Món Màgic de les Muntanyes.
L'Espurna, acompanyat de xan-
quers i la Batucada d'Oliana, 
serà l'encarregat de portar la 
llum, ajudat pels veïns i veïnes, i 
d'il·luminar els carrers i places 
per donar la benvinguda al 
Nadal més pirinenc. La cercavi-
la anirà parant en diferents 
punts de la Seu: plaça Catalu-

nya, plaça Soldevila, plaça del 
Mercat, fins arribar a la plaça 
dels Oms, on l'Espurna rebrà la 
llum per part dels minairons.

Espectacle de llums

Una vegada arribats a la plaça 
dels Oms, damunt de l'escenari, 
a dos quarts de vuit del vespre, 
l'Espurna i els minairons faran el 
compte enrere que donarà pas 
a un espectacle de llums a 
càrrec els Diables de l'Alt Urgell. 
Després d'aquesta cerimònia 
quedarà inaugurat el Món 
Màgic de les Muntanyes de la 
Seu d'Urgell amb tots els llums 
de Nadal encesos.
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LLENCERIA I CORSETERIA
PIJAMES, MITJONS, PANTIES I MITGES
COSMÈTICA NATURAL I ECOLÒGICA
PERFUMERIA
COMPLEMENTS

El CineClub La Seu, homenatjat per l’Acadèmia del Cinema Català com 
un dels cineclubs en actiu més veterans de Catalunya
L'Acadèmia del Cinema en Ca-
talà ha retut homenatge recent-
ment al cineclubisme català en 
un acte celebrat al Cinema 
Edison de Granollers que ha 
reivindicat el moviment cineclu-
bista com a patrimoni cinema-
togràfic essencial del nostre 
país, en permanent creixement 
de públic arreu del territori i amb 
una ferma aposta per incremen-
tar l'oferta cinematogràfica en 
llengua catalana a les pantalles 
del país, en versió original, subti-
tulada i doblada.
En aquest acte hi han assistit 

David Canut, Santi Calvo, i 
Albert Galindo, en representació 
de l'antiga i de la nova junta del 
CineClub la Seu, un dels més 
antics i encara actius de Cata-
lunya.
En aquest homenatge, la presi-
denta de l'Acadèmia del Cinema 
Català, Judith Colell, ha lliurat 
un cartell -especialment dissen-
yat pel cartellista David To-
rrents- als deu cineclubs més 
antics de Catalunya. A més, ha 
tingut lloc la presentació d'un 
catàleg, amb versió digital inte-
ractiva al web de l'acadèmia, 

que recull la història dels deu 
cineclubs en actiu amb més de 
cinquanta anys de vida: el Cine-
club Associació Cultural de Gra-
nollers (fundat el 1950), Cine-
club Associació d'Enginyers de 
Catalunya (1969), el Cineclub 
Centre de Lectura de Reus 
(1969), el Cineclub La Seu 
(1969), el Cineclub Manresa 
(1955), el Cineclub Olot (1954), 
el Cineclub Sabadell (1957), el 
Cineclub Valls (1955), el Cine-
club Vic (1958) i el Cineclub Vila-
franca (1968).



La Salle la Seu d’Urgell celebra la XV Encesa Solidària, el 26 de novem-
bre de 2022
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Els propers 1 i 2 de desembre 
tindran lloc a l'Alt Urgell i la Cer-
danya diversos actes adreçats 
a promocionar una alimentació 
de proximitat, saludable i cohe-
rent amb la situació actual. Així, 
el dijous 1 de desembre, a l'Es-
cola Mare de Déu de Talló de 
Bellver de Cerdanya, s'ha pro-
gramat una tarda amb la cuine-
ra Ada Parellada, amb activitats 
gratuïtes i obertes a tothom i 
que s'iniciaran, a dos quarts de 
cinc de la tarda amb la presen-
tació del seu llibre Sopes: brous, 
escudelles i sopes fredes, en el 
qual descriu cinquanta receptes 
familiars d'aquest plat tradicio-
nal.

Paral·lelament, a la mateixa 
hora, l'alumnat de l'escola tindrà 
l'oportunitat de participar en un 
taller per aprendre a fer-se el 
seu propi berenar saludable. 
L'activitat anirà a càrrec del per-
sonat del monitoratge del men-
jador escolar.

Després, Ada Peralada i el tam-
bé cuiner Jordi Tomàs faran 
una formació interna per al per-
sonal decuina dels menjadors 
escolars de l'Alt Urgell i la Cer-
danya, un total de vint cuiners 
que treballaran receptes per im-
plementar en el seu dia a dia. En 
aquesta ocasió, la formació es-
tarà centrada en les guarni-
cions.

L'endemà, 2 de desembre, les 
activitats es traslladaran a la 
Seu d'Urgell i començaran a Rà-
dioSeu, a dos quarts de dotze 
del matí, amb un programa que 
farà en directe Ada Parellada 
per parlar del malbaratament 
alimentari.

A tres quarts de cinc de la tarda, 
a l'Escola Pau Claris, Parellada 
farà la presentació del seu llibre 
Sopes: brous, escudelles i so-
pes fredes, alhora que el cuiner 
Jordi Tomàs, acompanyat de 
personat de monitoratge de 
menjadors, impartirà un taller 
de berenar saludable.

Mengem d’Aquí aposta per apropar la cuina sostenible dins dels 
menjadors escolars de l’Alt Urgell i la Cerdanya

La Fundació PROIDE (Promoció i 
Desenvolupament) treballa per 
garantir el dret a l'educació en 
països empobrits de l'Àfrica, 
l'Amèrica Llatina i l'Orient Mitjà.
Des de l'escola La Salle de la Seu 
d'Urgell es vol aportar el seu 
granet de sorra al Projecte "Lluita 
contra la malnutrició i l'abando-
nament escolar a l'Altiplà Mal-
gaix" (Madagascar), a través de 
l'ONG de la mateixa institució 
anomenada Proide. Els diners re-

captats es destinaran íntegra-
ment a tirar endavant els seus 
projectes.

Durant la setmana del 14 al 25 de 
novembre, els alumnes van 
vendre tiquets per a adquirir llan-
tions al preu simbòlic d'1 €, el 
mateix dissabte dia 26 al matí ho 
van continuar fent en una para-
deta situada al mercat municipal 
i a la tarda, a les 18:30 h, va tenir 
lloc l'acte al pati de l'escola.

Es va comptar amb l'assistència 
de més de 100 persones, les 
quals van poder encendre els 
llantions que prèviament es van 
adquirir, gaudint abans, de la 
contextualització del Projecte de 
Proide per part del Germà Joan 
Marginet així com l'experiència 
explicada per part d'una mestra 
voluntària, la Marta Arias, que 
aquest estiu va estar al Projecte 
de Madagascar durant un mes. 

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 €





El Gran Recapte recull més de 7.500 aliments a la Seu d’Urgell
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Càritas Urgell crea un pis d’acollida transitòria a Tremp
d'Urgell, pel qual hi han passat 6 
famílies. Els pisos són cedits 
per un particular en el cas de 
Balaguer i per la parròquia en el 
cas de La Seu d'Urgell i ara en el 
de Tremp, que l'ha cedit pels 
propers 20 anys a Càritas.

En aquest pis de Tremp, hi ha 
quatre habitacions i té capacitat 
per acollir una o dues unitats fa-
miliars. S'han invertit 13.000 eu-
ros per condicionar-lo: s'han fet 
millores en la conducció de gas, 
en una nova caldera de calefac-
ció, renovació d'electrodomès-
tics, pintura, i petites repara-
cions. El mobiliari que s'hi ha in-
corporat és de segona mà, i ha 

estat proveït per l'empresa 
Nourgrapats E.I de Càritas d'Ur
gell.

Càritas d'Urgell es farà càrrec 
de totes les despeses derivades 
de l'habitatge sempre que la fa-
mília no les pugui assumir. L'es-
tada a l'habitatge no serà supe-
rior a 6 mesos, i aquest període 
podria ser ampliat de forma ex-
cepcional amb una pròrroga de 
fins a 3 mesos a petició de la 
persona responsable de l'acolli-
da. Les famílies que hi viuen es-
taran acompanyades en tot mo-
ment per un tècnic responsable 
del projecte, que també realit-
zarà funcions de supervisió.

Càritas d'Urgell ha posat en fun-
cionament un nou pis d'acollida 
transitòria per a persones i famí-
lies que ho necessiten en mo-
ments puntuals de crisi. Amb 
aquest, ja són tres els pisos 
d'aquest tipus que hi ha funcio-
nant a la Diòcesi d'Urgell, amb 
un èxit notable, ja que han per-
mès reconduir la situació greu 
de famílies i revertir-la per tornar 
a una situació d'independència i 
normalitat.

Aquest tipus de recurs es va ini-
ciar l'any 2015 a Balaguer, on es 
va oferir un pis pel qual han pas-
sat 9 famílies, i més tard es va 
incorporar un altre pis a La Seu 

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

part com a voluntaris en grups 
de dos o tres estudiants en el 
marc del seu projecte d'Apre-
nentatge i Servei.

A la Seu, les aportacions d'ali-
ments s'han pogut fer als esta-
bliments Dis-Seu, Plusfresc, 
BonÀrea, Caprabo, Autoservei 
Conxita i Mercadona; a Montfe-
rrer, al supermercat Charter; a 
Organyà, a Suma, Cal Pagès, 
Forn Ubach, Forn Pa d'Or, Em-
botits Obach i Cal Lluís; a Coll de 
Nargó, a Pirineu Rural; i a Oliana, 
als establiments de Condis i 
BonÀrea.

El Gran Recapte d'Aliments ha 
recollit a la Seu d'Urgell uns 
7.500 quilos d'aliments, entre di-
vendres i dissabte passat, se-
gons el balanç provisional que 
n'ha fet l'Ajuntament urgellenc a 
través del projecte Aliments per 
la Solidaritat. L'acció s'ha dut a 
terme novament tant a l'Alt Ur-
gell com arreu de Catalunya, 
amb la col·laboració d'un gran 
nombre de voluntaris, botigues 
d'alimentació i supermercats. 
Enguany el Gran Recapte s'ha 
dut a terme amb un format mixt, 
en què s'hi pot col·laborar tant 
amb l'aportació directa d'ali-

ments als establiments col·la-
boradors com mitjançant trans-
ferències directes de diners, 
que després els bancs d'ali-
ments de tot Catalunya fan ser-
vir per adquirir productes de pri-
mera necessitat. De fet, les 
línies per fer donacions encara 
estan obertes i inclouen l'opció 
de pagament amb Bizum.

D'aquesta nova implicació de la 
Seu en el Gran Recapte, des de 
l'Ajuntament de la Seu també 
n'ha volgut esmentar la partici-
pació d'alumnes de l'Institut 
Joan Brudieu, que hi han pres 



ESPECIALIDAD EN 
CARNES Y MARISCOS

Tel. 621 191 944
Plaza Patalín, 3
La Seu d’Urgell

@latabernadel2022

CALENDARI FISCAL 2023

09.01.23 a 09.03.23

03.03.23 a 03.05.23

13.04.23 a 13.06.23

16.05.23 a 17.07.23

17.07.23 a 18.09.23

01.09.23 a 02.11.23

01.09.23 a 02.11.23

16.10.23 a 18.12.23

           Període                                                Concepte
3r Quadrimestre 2022 d'aigua i cànon d'aigua
3r Quadrimestre 2022 d'escombraries
Impost sobre vehicles de tracció mecànica, exercici 2023
IBI Urbana i IBI de Característiques especials, exercici 2023
(100% de la quota no domiciliada i 33% de la quota domiciliada al banc)
IBI Rústica, exercici 2023
1r Quadrimestre 2023 d'aigua i cànon d'aigua
1r Quadrimestre 2023 d'escombraries
IBI Urbana i IBI de Característiques especials, exercici 2023
(33% de la quota domiciliada al banc)
Guals, exercici 2023
Conservació de nínxols, exercici 2023
Lloguer de nínxols, exercici 2023
Ocupació del sòl amb mercaderies, exercici 2023
2n Quadrimestre 2023 d'aigua i cànon d'aigua
2n Quadrimestre 2023 d'escombraries
IBI Urbana i IBI de Característiques especials, exercici 2023 
(34% de la quota domiciliada al banc)
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Dolços peluixos
Vine i t’ensenyem tots els que tenim!



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

Bronquiolitis
La bronquiolitis és una infecció 
respiratòria freqüent en infants 
menors de dos anys, especialment 
durant els mesos freds de l'any 
(entre novembre i març, aproxima-
dament). Malgrat això, degut a la 
pandèmia, aquesta estacionalitat 
s'ha vist alterada i se n'han detec-
tat casos i brots en altres èpoques 
de l'any.
La malaltia produeix una inflama-
ció dels bronquíols, que són els 
conductes més petits que s'enca-
rreguen de transportar l'oxigen 
pels pulmons des dels bronquis als 
alvèols. Aquesta inflamació provo-
ca que es formin mocs, de manera 
que l'aire té dificultats per entrar i 
sortir dels pulmons.
La majoria dels infants afectats es 
recuperen espontàniament en un 
termini d'entre una i dues setma-
nes, però n'hi ha que poden reque-
rir hospitalització i presentar pos-
teriorment tendència a patir bron-
quitis de repetició.

Anna Gómez
Infermera CAP 
de la Seu d'Urgell
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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

FARMÀCIA DE GUÀRDIA
LA SEU D’URGELL

REVISTA INFORMATIVA DEL PIRINEU

AMB LA COL·LABORACIÓ DESEINTERESSADA
D’ENTITATS ESPORTIVES I CULTURALS
DE L’ALT URGELL
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COL·LABORADORS DE LA REVISTA
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Farmàcia Barios
C. St. Josep de 

Calassanç, 3

Del 2 al 8 de 
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 3 - 18.00 h
             20.00 h
Dg 4 - 17.15 h
            19.15 h
Dl 5 -  18.00 h
            20.00 h
Dm 6 - 17.15 h
             19.15 h
Dj 8 - 17.00 h
           19.00 h

Ds 3 - 20.15 h
Dg 4 - 19.30 h
Dl 5 -  20.15 h
Dm 6 - 19.30 h
Dj 8 - 19.15 h

Dg 4 - 17.00 h
Dm 6 - 17.00 h

Ds 3 - 18.15 h
Dl 5 - 18.15 h
Dj 8 - 17.15 h

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

Del 2 al 8 de desembre Dilluns 
4,50 €

En record del Solde en 
els 10 anys de la seva 

mort (9/12/2012). 
Sempre serás estimat 

i recorda't.




