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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

El TRONC DE NADAL és un pastís típic de les postres nadalen-
ques que es fa amb pa de pessic i trufa. El tronc de Nadal es fa 
amb planxes de pa de pessic que es farceixen, s'enrotllen i es 
decoren per simular l'escorça d'un arbre.
L'origen d'aquest pastís està en la celebració pagana del solstici 
d'hivern, amb la seva festa del foc, durant la qual les famílies 
precristianes es procuraven un gran tió per a cremar lentament 
en les seves llars durant els tres dies que durava la festa. La 
combustió del tió i els ritus que es celebraven al seu voltant 
pronosticaven bona o mala sort en l'avenir. La cristianització, 
primer, i la industrialització segles més tard, van reduir aquest 
ritus atàvic a un simbòlic pastís en forma de tronc que es menja 
la nit de Nadal o per Nadal.
 
Podeu trobar els nostres torrons a:
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. 768. Del 16 al 22 de desembre de 2022 

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

Horari: de 9 a 13 h
Preus:
-Els 8 dies: 80 € (esmorzar inclòs)
-4 dies: 60 € (esmorzar inclòs)

Inscripcions a la recepció del club
*S’ha de realitzar el pagament 
per avançat i en efectiu

Amb el nostre monitor Nacho Vaca
Dies 27, 28, 29 i 30 de desembre

2, 3, 4 i 5 de gener





3 Destaquem

La Seu d’Urgell prepara més d’una vintena d’activitats per La Marató 
de TV3, enguany dedicada a la salut cardiovascular
El passat dimecres 14 de desem-
bre la Seu d'Urgell va iniciar la 
celebració de més d'una vintena 
d'activitats solidàries a favor de 
La Marató de TV3 i Catalunya 
Ràdio amb una sortida de marxa 
nòrdica, a càrrec de l'Associació 
Nòrdic Walking.

La Marató de TV3 que se cele-
brarà enguany diumenge 18 de 
desembre està dedicada a la 
salut cardiovascular amb el lema 
'BUM, BUM, La Marató sempre 
batega'.

Un any més, la capital alturgellen-
ca ha organitzat més de 20 pro-
postes per mobilitzar a la ciutada-
nia, que en aquesta 31a edició se 
centra en les malalties cardiovas-
culars, la principal causa de mort 
als països desenvolupats i un dels 
problemes actuals de salut públi-
ca més rellevants.

Les malalties cardiovasculars, 
que inclouen les que afecten el 
cor i el sistema vascular artèries i 
venes– són la principal causa de 
mort als països desenvolupats: 
segons dades de l'Organització 
Mundial de la Salut, van causar 
prop de 18 milions de morts el 
2019, que representen el 32% del 
total de defuncions mundials. 
Aquestes xifres de mortalitat se 
sumen al seu caràcter crònic, fet 
que impacta directament sobre la 
qualitat de vida dels pacients i 
genera dependència, risc de com-
plicacions i uns costos sanitaris i 
socioeconòmics molt elevats. Tot 
això les converteix en el principal 
problema actual de salut pública.

Programa d’activitats pro La Ma-
rató de TV3
Per la salut cardiovascular

• Bar Dandy pro Marató de TV3. 
Urna solidària per la salut cardio-
vascular. Fins al 18 de desembre.

• L'Esplai de la Gent Gran farà una 
donació solidària pro Marató de 
TV3 per la salut cardiovascular.

DIMECRES 14 DE DESEMBRE

• Marxa nòrdica per la Marató de 
TV3 a càrrec de l'Associació 
Nòrdic Walking – Nòrdic Esports. 
Sortida a les 19.15 h de l'estació 
d'autobusos.

DISSABTE 17 DE DESEMBRE MATÍ

• Cercavila i ballada de gegants i 
grallers: Associació de geganters 
de la Seu d'Urgell. Mercat i carrers 
de la ciutat. Durant tot el matí.

• Multiesports: Activitats esporti-
ves adaptades a les diferents 
edats i condicions físiques dels 
participants. A les 10 h. Zona 
esportiva municipal. 2 € per ins-
cripció destinats a la Marató de 
TV3. A càrrec del Consell Esportiu 
de l'Alt Urgell

• Caminada popular. Sortida des 
de la Plaça de les Monges. Ins-
cripció: 5 € (mitjançant formulari, 
en el QR del Cartell o en el mateix 
dia. *Infants de fins a 12 anys gra-
tuït). Organitza: Unió Excursionis-
ta Urgellenca (UEU) Amb la col·la-
boració de: Fruites La Seu S.L
Dos recorreguts:
- A les 09:00 h - Recorregut llarg - 
9 km (325 m desnivell positiu)
- A les 10:00 h - Recorregut curt - 
6 km (80 m desnivell positiu)

DISSABTE 17 DE DESEMBRE TARDA

• Taller infantil, música, berenar, 
activitats per moure l'esquelet i 
encesa solidària. Plaça del Codina 
a les 17 h. A càrrec de: Veïns de la 
Plaça del Camp del Codina.

• Concert de Nadal pro Marató de 
TV3. A càrrec de l'Escola Munici-
pal de Música, Conservatori de 
música dels Pirineus i Orquestra 
de Cambra Cadí. A les 17 h a Sant 
Domènec. Aportació voluntària

DIUMENGE 18 DE DESEMBRE MATÍ

• Campionat de petanca i cam-
pionat de botifarra pro Marató de 
TV3. A les pistes municipals de 
Petanca a les 9 h. Organitzat pel 
Club de Petanca La Seu.

De les 10 h a les 14 h a la Plaça 
Joan Sansa
•Venda de joguines i de jocs: 
AMPA la Salle
• Parada solidària pro Marató: 
Associació contra el Càncer
• Fes-te diable per la Marató: 
Associació de diables de la Seu 
d'Urgell
• Puja al cotxe de la Policia Munici-
pal
• Observació solar: Agrupació As-
tronòmica de La Seu d'Urgell 
(AASU)

• Venda de productes típics del 
Marroc: Comunitat Musulmana

• Calderada solidària Pro Marató. 
A partir de les 13 h. Venda de 
tiquets el mateix matí a partir de 
les 10 h, hi haurà taules a la plaça 
per poder menjar, i també us la 
podreu endur (cal portar reci-
pient). Preu de la ració: 5 €. A 
càrrec de la Confraria de Sant 
Antoni Abat.

• Parada solidària pro Marató 
TV3. Venda de productes. A 
càrrec de l'Associació de dones i 
confraresses de l'Alt Urgell i de 
l'Associació Urgellenca de dones.

• Xocolata i coca. Parada soli-
dària pro Marató TV3. A càrrec de 
l'Associació Menja't L'Alt Urgell.

• Zumba pro Marató TV3 a càrrec 
d'Urban Sport La Seu Padel & 
Fitness. A les 11.30 h.

• De les 12.30 h a les 14 h. Ballada 
de Sardanes (cd): Amics de la sar-
dana.

• Durant tot el dia: sessions adivi-
natòries (tarot, numerologia...) i 
tallers infantils, al peu carrer 
Major.

DIUMENGE 18 DE DESEMBRE TARDA

• Quinto popular pro Marató. A la 
Sala Sant Domènec (canvi d'ubi-
cació) organitzat per l'Associació 
urgellenca de dones i l'Associació 
de dones i confraresses. A les 17 h.



Integra Pirineus premiada en la VI edició del programa de transforma-
ció social B-Value amb el projecte "Donem Vida al Bosc - CO2"

Foto: Integra Pirineus
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La Fundació Privada Integra Piri-
neus és una entitat que neix a l'Alt 
Urgell el 2011 i té la voluntat de 
contribuir a la inserció social i la-
boral de persones en situació de 
risc d'exclusió social, amb espe-
cial atenció a les persones amb 
discapacitat intel·lectual i trastorn 
de la salut mental.

La VI edició del programa de 
transformació social B-Value, im-
pulsat per Fundació Banc Saba-
dell i Fundació Ship2B i coimpul-
sat per la Fundació Juan Entreca-
nales de Azcárate, ha finalitzat 
amb el lliurament dels seus guar-
dons a les entitats finalistes en la 
celebració del seu Demo Day.
"Donem Vida al Bosc – CO2", pre-
tenen assolir aliances amb em-
preses amb les quals compar-
teixen valors per continuar pro-
movent la inserció sociolaboral 
de col·lectius vulnerables, a 
través de la Gestió Forestal Sos-
tenible i la producció de biomas-
sa als boscos del Pirineu.
El programa d'acceleració B-Va-
lue és una iniciativa per a entitats 
socials que promou la transfor-
mació del tercer sector a través 
de la innovació. De les 40 entitats 
que van iniciar el programa, 10 

d'elles van ser seleccionades com 
a finalistes per a la setmana inten-
siva de mentories que les prepa-
rava per a l'esdeveniment final, el 
Demo Day.

La Fundació Privada Integra Piri-
neus, A+Famílias, Fundació Blum, 
i Fundació Tac Osona han estat 
les entitats guanyadores d'aques-
ta edició.
Integra Pirineus va ser premiada 
amb:
• Un premi econòmic de 12.500 € 
amb fons de la Fundación Banco 
Sabadell i Fundación Juan Entre-
canales de Azcárate.
• Una estratègia creativa per a 
una campanya per part de la pres-
tigiosa agència de comunicació 
After.
• I una consultoria estratègica i de 
connexió d'empreses per part de 
la xarxa Hazloposible.

Els minairons visiten les escoles de la Seu d’Urgell
dels infants de 0 a 3 anys de la 
Seu d'Urgell.
Els minairons van regalar a cada 
alumne un llapis com a obsequi 
per aquest Nadal, i a cada clas-
se han cantat la cançó 'Els 
Minairons', entre d'altres.

Quatre minairons, acompanyats 
per dos escrofus (soldats de 
l'exèrcit del malvat Peirot), van 
visitar el passat dimecres, 7 de 
desembre, les escoles Pau Claris, 
Albert Vives, Castell-Ciutat i el 
col·legi La Salle, així com als nens 
i nenes de les llars d'infants Els 

Minairons, Xics La Salle i 
Francesc Xavier.
A cadascun d'aquests centres 
educatius, aquests personatges 
de la mitologia pirinenca van 
recollir els desitjos dels alumnes 
d'educació infantil, de primer i 
segon curs d'educació primària i 

PERRUQUERIA
ALBÓS

Obert de dimarts a dissabte

c/ Fra Andreu Capella, 8 bxs.
25700 La Seu d’Urgell
Tel. 973 350 537

Bon Nadal

Bones Festes!
(+34) 873 45 17 13
bellacorseteriasitjes@gmail.com
Carrer Major, 42-44
25700 La Seu d’Urgell



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

Mans d’Or
SALÓ DE BELLESA

Us desitgem
Bones Festes

Pg. Pasqual Ingla, 14 baixos
25700 La Seu d’Urgell

Verónica Torilo Obiols
973 353 197
629 912 718

estilvero@gmail.com



Foto d'arxiu: Jordi Odén
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Enguany, el Concert de Nadal que 
celebrarà la Seu d'Urgell el pròxim 
dissabte 17 de desembre, a les 
cinc de la tarda, a la sala Sant Do-
mènec, és una col·laboració entre 
els dos centres musicals de la ciu-
tat: l'Escola Municipal de Música, 
el Conservatori de Música dels Pi-
rineus i l'Orquestra de Cambra 
Cadí.

En la primera part del concert es 
podran escoltar nadales interpre-
tades pels cors i orquestra de l'Es-
cola i del Conservatori i l'Orques-
tra de Cambra Cadí. Els arranja-
ments d'aquestes nadales han es-
tat realitzats per Yevhen Sokhatskyy.

La segona part anirà a càrrec de 
l'Orquestra de Cambra Cadí on hi 
destaca Biel Balcells com a solis-
ta (alumne del Conservatori de 

Música dels Pirineus i integrant 
de l'Orquestra de Cambra Cadí) 
que interpretarà el concert per 
a violoncel nº 1 en Do Major de 
J. Haydn. També es podran escol-
tar obres d'E. Grieg i J. Offenbach. 
La direcció anirà a càrrec de 
Yevhen Sokhatskyy.
Aquest concert nadalenc s'inclou 
dins el programa d'actes per La 
Marató de TV3. Encara que l'en-
trada és gratuïta, es demana una 
aportació voluntària al públic as-
sistent per poder ajudar en la in-
vestigació de les malalties cardio-
vasculars, objecte d'aquesta nova 
edició del projecte solidari de Te-
levisió de Catalunya.

'Nadales al carrer'

També aquest proper dissabte 
però a les onze del matí, l'alumnat 

de sensibilització de 3 a 6 anys de 
l'Escola Municipal de Música de la 
Seu d'Urgell sortiran al carrer a 
cantar les ja tradicionals 'Nadales 
al Carrer' en diferents punts mà-
gics de la ciutat.

Concretament, cantaran per 
aquest ordre: a 'l'Espai de la Músi-
ca' (plaça de les Monges), al 'Racó 
dels Desitjos' (plaça Patalín) i a la 
'Caseta del Bosc Màgic' (passeig 
Joan Brudieu).

Val a dir que tant el Concert de 
Nadal com la cantada de Nadales 
al Carrer s'inclouen dins de la pro-
gramació nadalenca de la Seu 
d'Urgell del Món Màgic de les 
Muntanyes.

La Seu d’Urgell organitza un Concert de Nadal per La Marató de TV3

L'església romànica de Sant Serni 
de Cabó acollirà aquest proper 
dissabte, 17 de desembre, la ter-
cera edició de la representació 
vivent de la Nativitat de Jesús en 
un únic quadre estàtic. L'accés, de 
les 12 a la una del migdia, serà 
lliure.

Els visitants podran escoltar expli-
cacions teatralitzades a càrrec del 
personatge de Jordana de 
Caboet, filla de Guitard Isarn i Ge-
belina, senyors de Caboet. Jorda-
na té la intenció de peregrinar a 
Jerusalem i per aquest motiu fa la 

donació, el 27 de febrer de 1115, a 
la canònica de Santa Maria d'Or-
ganyà d'un mas que té a la vila de 
Cabó.

D'altra banda, els figurants del 
naixement recitaran poemes na-
dalencs de les poetes Olga Xiri-
nacs i Joana Raspall.

L'escenificació, organitzada per 
l'Associació d'Amics de la Vall de 
Caboet, s'inspira en els frontals 
d'altar romànics centrats en la 
figura de Maria, en els quals el 
quadre de la Nativitat n'és un dels 

més rellevants. Cal recordar que 
un frontal d'altar és l'element 
moble que decora la part davante-
ra de l'altar en les esglésies cris-
tianes.

Representació vivent de la Nativitat de Jesús a la Vall de Cabó

• 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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La Llar d'Infants Francesc Xavier, 
vinculada a la parròquia de Sant 
Ot de La Seu d'Urgell, podrà dur a 
terme el projecte de reforma de 
l'espai exterior de les seves ins-
tal·lacions per tal d'oferir millor 
qualitat en l'atenció als infants de 
famílies en fragilitat que són aco-
llits a la Llar. Alhora, es podran 
oferir beques d'estades de lleure a 
joves sense recursos a l'Alberg 
Llar Amadeu, situat al Santuari de 
Núria.

L'entitat ha rebut una aportació de 
la Fundació "la Caixa" a través de 
CaixaBank, que ha mostrat el seu 
suport als dos projectes. El primer 
és de la Fundació Sant Francesc 

Xavier i el segon és del Bisbat 
d'Urgell.
La Llar d'Infants millorarà subs-
tancialment l'atenció que es pot 
donar als petits a l'exterior de les 
instal·lacions, que podran ser 

adaptades a les necessitats de 
mobilitat i accessibilitat dels seus 
usuaris. A la Llar Amadeu, del 
Santuari de Núria, es podran oferir 
beques als nois i noies que ho ne-
cessitin. Aquest és un alberg que 
s'ha ofert al servei de la pastoral 
juvenil i del pelegrí i que actual-
ment acull a grups de joves que 
fan estades de lleure amb valors.

Els convenis han estat signats per 
l'Arquebisbe d'Urgell, Mons. 
Joan-Enric Vives i pel President 
de la Fundació Sant Francesc Xa-
vier, Mn. Ignasi Navarri, i pel Direc-
tor de Banca d'Institucions de Llei-
da, Sr. Geremi Camí Calzada, per 
part de CaixaBank.

La Fundació "la Caixa" col·labora amb el Bisbat d’Urgell per millorar els 
espais de la Llar d’Infants Francesc Xavier de La Seu d’Urgell

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

Artur Blasco publica el llibre 'El renaixement de l’acordió diatònic a Catalunya 
des de l’Alt Urgell'
L'etnomusicòleg Artur Blasco 
acaba de publicar el llibre El re-
naixement de l'acordió diatònic a 
Catalunya des de l'Alt Urgell, que 
es va presentar el passat diven-
dres, 9 de desembre, a la sala 
Sant Domènec de la Seu d'Urgell.
Es tracta d'una obra fruit d'un ex-
haustiu treball de recerca que ha 
vingut realitzant els darrers cin-
quanta anys, amb centenars d'en-
trevistes, enregistraments sonors 
i recull de fotografies i documents 
diversos.

Blasco afirma en el llibre que l'Alt 
Urgell és l'única comarca de Cata-
lunya on no es va deixar de tocar 
mai l'acordió diatònic i, alhora, és 
també el lloc des d'on es va impul-

sar el seu renaixement durant el 
darrer quart del segle XX.

El volum, de 544 pàgines de gran 
format i enquadernat amb tapa 
dura, està prorrogat per Jordi 
Pasques i s'obre amb una primera 
part en què Artur Blasco fa un re-
pàs de la seva trajectòria personal 
i recorda el dia en què va escoltar 
per primera vegada un acordió 
diatònic, el que tocava el telegra-
fista d'un vaixell bacallaner de 
bandera islandesa en el qual el 
propi Blasco treballava com a ma-
riner.
Uns anys després, escoltaria un 
altre acordió diatònic per primer 
cop a Catalunya: el que tocava Ri-
card Muntané, el Fiter de Canelles, 

a l'ombra dels plàtans del Passeig 
de la Seu d'Urgell. A partir d'aquell 
fet, Blasco comença la seva recer-
ca sobre l'acordió diatònic a l'Alt 
Urgell, que ara ha conclòs amb la 
publicació del llibre.

Artur Blasco dona raó de 67 mú-
sics de l'Alt Urgell que havien to-
cat l'acordió diatònic als segles 
XIX i XX. De cadascun d'ells en fa 
un apunt biogràfic, que en la ma-
joria dels casos l'acompanya de 
fotografies de l'acordionista i del 
seu instrument. En el llibre, l'autor 
explica també els inicis i l'evolució 
de la Trobada amb els Acordionis-
tes del Pirineu, que ell mateix va 
crear l'any 1976 a Arsèguel i que 
continua dirigint en l'actualitat.
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Dolços peluixos
Vine i t’ensenyem tots els que tenim!



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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L’espectacle 'El Rescat dels Minairons', que torna amb tota la seva 
força, es representarà cada dos anys
 fora de l'escenari. A més, el director 

artístic d'aquest espectacle ha vol-
gut fer una crida a tothom perquè 
enguany no se'l perdin, ja que serà 
l'últim que es farà servir l'actual es-
cenografia perquè a partir d'aquest 
any passarà a fer-se cada dos anys. 
"Hem decidit tant l'equip de l'obra, 
que som unes set persones, com 
l'equip motor, que són una quinzena 
de persones més, que l'espectacle 
després d'aquest any passarà a ser 
biennal, això vol dir que l'any vinent 
no es farà el Rescat dels Minairons". 
Pla ha matisat que aquesta decisió 
respon a que es tracta d'una feina 
de molts mesos, amb molta gent 
implicada, i que en només sis me-
sos de descans no tenim temps de 
poder preparar la següent edició. 
"Per tot això, creiem que represen-
tant aquest espectacle cada dos tin-
drà molt més èxit i tindrem més 
temps de treballar una nova esceno-
grafia, una nova proposta escènica, 
que permetrà que tant públic com 
participants segueixin venint en 
aquesta cita nadalenca", ha reblat 
director artístic del Rescat dels Mi
nairons.

D'altra banda, pel que fa a les nove-
tats de l'edició d'enguany, la directo-

ra adjunta del Rescat dels Minai-
rons, Danae Playan, acompanyada 
per dos dels actors que hi prenen 
part, Agustí Guasch i Syra Faty, ha 
avançat que l'obra presenta nous 
personatges, acompanyats de no-
ves cançons i noves coreografies, i 
que la durada de l'obra s'ha es-
curçat un quart d'hora "per fer-la 
més dinàmica". Així, l'espectacle tin-
drà una durada d'una hora i cin-
quanta minuts, amb un entreacte al 
mig.

Val a dir també que una hora abans 
de cada funció, el públic podrà gau-
dir d'una animació a càrrec dels Ge-
gants de la Seu i hi haurà paradetes 
amb marxandatge del 'Rescat dels 
Minairons'.

Recordem que 'El Rescat dels Minai-
rons' és un espectacle vinculat amb 
el territori i a l'actualitat, dialoga 
amb diferents disciplines escèni-
ques com la música en directe, el 
cant, l'animació d'objectes, el teatre 
físic i la dansa. Dirigida per Joel Pla, 
escrita per Agustí Franch, amb mú-
sica de Pilar Planavila i Aniol Gurre-
ra, basada en el conte i els personat-
ges d'"El tió de la Freita", d'Albert Ga-
lindo.

Arriba la quarta edició de l'especta-
cle 'El Rescat dels Minairons', una 
obra de teatre que s'inspira en els 
tradicionals 'pastorets', amb una 
història nadalenca que té els minai-
rons' com a protagonistes, i l'Ot, la 
Urgell, el Peirot i els escrofus, com a 
personatges principals.

Enguany hi haurà quatre represen-
tacions amb tot l'aforament de la 
sala d'actes del col·legi La Salle. 
Així, les primeres dues funcions tin-
dran lloc aquest pròxim cap de set-
mana, dissabte 17, a les set de la 
tarda, i diumenge 18, a les cinc de la 
tarda, i les altres dues seran els dies 
23 i 26 de desembre (festivitat de 
Sant Esteve), ambdues funcions a 
les set de la tarda.

El seu director artístic, Joel Pla, ha 
explicat que es tracta "d'una feinada 
preciosa el poder tirar endavant el 
Rescat dels Minairons un any més, 
és com un petit miracle, que tanta 
gent durant tant de temps s'aplegui 
per crear una obra que es presenta 
només quatre dies".

Pla també ha explicat que enguany 
El Rescat dels Minairons presenta 
alguna novetat tant damunt com 

Les estacions de Grandvalira Re-
sorts del Principat d’Andorra han 
tancat el pont de la Puríssima asso-
lint les previsions d'afluència marca-
des per a l'inici de la temporada. Les 
febles nevades acompanyades de 
les baixes temperatures han 
permès una bona posada a punt de 
les pistes i, gràcies al bon funciona-
ment del sistema d'innivació i al 
gran treball dels equips de terreny, 
les tres estacions han pogut anar 
augmentant les seves àrees esquia-
bles a mesura que avançava el pont, 
arribant fins als més de 100 quilò-
metres a Grandvalira, el 60% de les 

pistes obertes a Pal Arinsal, i el 80% 
a Ordino Arcalís.

D'aquesta manera, més de 104.000 
esquiadors van poder gaudir de la 
neu de qualitat de les tres estacions 
de Grandvalira Resorts entre el 3 i 
l'11 de desembre, i van aprofitar els 
dies amb les activitats i serveis de 
les estacions, que també han tingut 
una molt bona acollida durant 
aquests dies.

El pont de la Puríssima d'enguany 
ha englobat dos caps de setmana, 
la qual cosa ha fet que els esquia-

dors arribessin de forma esglaona-
da als diferents dominis i no es re-
gistressin grans aglomeracions. En 
aquest sentit, el nombre de visitants 
ha estat més nombrós durant la 
segona part del pont, sent aquest 
dissabte el dia amb més afluència 
amb 16.720 esquiadors entre totes 
les estacions. La llarga durada dels 
dies de vacances ha permès també 
als clients poder aprofitar el nou 
passi únic de Grandvalira Resorts, 
l'Andorra Pass, que dona l'opció 
d'esquiar a les tres estacions del 
país.

Grandvalira Resorts tanca el pont amb més de 104.000 esquiadors



REPARACIÓ, VENDA I LLOGUER DE MAQUINÀRIA

Servei tècnic oficial:

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

Info@msplaseu.cat
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Sant Julià de Lòria celebrarà al 
llarg de l'any vinent tot un seguit 
d'activitats religioses, culturals, 
esportives, educatives i socials 
per commemorar els 800 anys 
de la trobada de la Mare de Déu 
de Canòlich. En aquest sentit, el 
comitè organitzador, impulsat 
per mossèn Pepe Chisvert, ja 

està treballant en un programa 
que s'anirà presentant progres-
sivament a través de les xarxes 
socials i de les pàgines web del 
comú i de Càritas parroquial. 
Aquest programa s'encetarà 
amb una sèrie de conferències 
marianes, la primera de les 
quals tindrà lloc diumenge 
vinent, a partir de les 18.00 ho-
res, a l'església parroquial, sota 
el nom La Santa Família i el 
reflex de les seves virtuts.

Per la seva banda, Chisvert va 
posar en relleu que el 2023, "el 
volem anomenar l'any Canòlich", 
ja que hi haurà nombroses ac-
cions que es desenvoluparan 
per commemorar aquesta fita. 
De fet, va assegurar que els 
actes programats estan adre-
çats al conjunt de la ciutadania 

del Principat d´Andorra, siguin 
creients o no. Malgrat que 
encara no s'han avançat massa 
detalls de quines iniciatives es 
promouran, el mossèn va des-
velar que el pròxim mes de 
maig "el dedicarem a la Mare de 
Déu". Precisament, va explicar 
que "s'està elaborant un vídeo 
on apareixeran testimonis que 
puguin narrar les seves expe-
riències viscudes a Canòlich" en 
el marc de la celebració de la 
diada, que té lloc tradicional-
ment el darrer dissabte de maig. 
Paral·lelament, s'està creant un 
llibre il·lustrat per Pilarin Bayés, 
que té com a finalitat recollir 
totes les activitats que s'han dut 
a terme als aplecs de Canòlich 
de les darreres dècades.

Sant Julià impulsarà actes tot el 2023 per celebrar 'l’any Canòlich'
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MENÚ NADAL
Dinar 25 desembre

MENÚ NADAL
Dinar 25 desembre

HORARI:
De dilluns a divendres de 8 a 16 h

Dissabte i diumenge de 9 a 16.30 h
Divendres i dissabte també de 20 a 23 h 

Dia 24 i 25 de 9 a 16.30 h

Bones Festes



ESPECIALIDAD EN 
CARNES Y MARISCOS

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

@latabernadel2022
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LLENCERIA I CORSETERIA
PIJAMES, MITJONS,PANTIES I MITGES
COSMÈTICA NATURAL I ECOLÒGICA
PERFUMERIA
COMPLEMENTS

Bones Festes!

Bones Festes! 

Forn Duat
C/ Santa Maria, 7
La Seu d´Urgell

 Tel. 973 351 833 - 665 912 394



Malaltia cardiovascular
QUÈ ÉS?
Les malalties cardiovascu-
lars són la primera causa de 
mort als països desenvolu-
pats. A Catalunya, una de 
cada quatre persones mor 
per problemes al cor o les 
artèries.
Poden afectar tothom, tant 
homes com dones, i a qual-
sevol edat, des dels infants 
fins a la gent gran. Per això 
la prevenció és fonamental.

No avisen. I poden arribar 
quan menys les esperes. 
Saber-ne els símptomes i 
actuar de pressa (trucant al 
112) pot salvar una vida.

Les malalties cardiovascu-
lars poden afectar diferents 
òrgans del cos, sobretot les ar-
tèries del cor i el cervell, però te-
nen relació amb tot l'organisme 
i comparteixen els mateixos 
factors de risc.

Hi ha moltes malalties que afec-
ten la salut cardiovascular. Les 
més greus són la insuficiència 
cardíaca, l'infart de miocardi, 
l'ictus i la mort sobtada.

Són la primera causa d'ingrés 
hospitalari. I l'ictus és el princi-
pal factor de discapacitat a llarg 
termini.
En les malalties cardiovasculars 
cada segon compta. La inter-
venció a temps pot salvar vides.
Malgrat que els últims anys ha 
millorat molt el coneixement 
científic, els experts preveuen 

que aquest tipus de patolo-
gies continuaran augmen-
tant, sobretot entre les per-
sones de menys de 50 anys.
La majoria de malalties del 
sistema cardiovascular són 
degudes a factors de risc 
coneguts, com la hiperten-
sió arterial, el colesterol, la 
diabetis o el tabaquisme, 
entre altres. Però encara hi 
ha moltes causes que es 
desconeixen; només se sap 
que algunes tenen factors 
genètics i hereditaris.
Gràcies a la recerca en salut 
cardiovascular, es podrà 
avançar en la prevenció, re-
duir el temps de diagnòstic, i 
comptar amb tècniques qui-
rúrgiques menys invasives i 

tractaments a mida. 
L'objectiu és aconseguir reduir 
al màxim la mortalitat i que els 
pacients visquin més anys i 
amb més qualitat de vida.

Anna Gómez
Infermera CAP 
de la Seu d'Urgell

Salut 16
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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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LA SEU D’URGELL
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Farmàcia Marsinyach
C. Major, 34
973 350 120

Del 16 al 22 de 
desembre

Dilluns 
4,50 €

DEL16 AL 19 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

Dv 16 - 20.00 h
Ds 17 - 17.00 h
              20.30 h
Dg 18 - 17.00 h
              20.30 h
Dl 19 - 20.00 h

Dv 16 - 20.15 h
Ds 17 - 19.00 
Dg 18 - 17.00 h
Dl 19 - 20.15 h

Dg 18 - 19.30 h

Ds 17 - 17.15 h

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

Anuncia’t
lesmesures@gmail.com

OFERTA I DEMANDA




