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PROMOCIÓ EN 

BLANQUEJAMENT 

DENTAL!!

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

El fum de cada casa és com una encantada columna, 
el sol somriu i no gosa esclatar.

Al cel s’hi empereseix dolcíssima ramada 
i vent i fred s’ajeuen del món en el llindar.

Un àngel  posa avui invisible en son vel, una mica de gust d’infantesa 
i de cel al mató de la plata i a la mel de la gerra.

Els núvols passen baixos amb endemigs de blau:
de sota els arbres puja blandant boira suau:

es mesclen els alens del cel i de la terra.
 

Josep Carner, El cor quiet (1925) Volts de Nadal.    
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Bon Nadal
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macambients.com

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

Ambients
singulars

Arriba la XIV edició de la Sant Silvestre La Seu en el format tradicional

La Biblioteca Sant Agustí promociona autors de literatura infantil i juvenil 
de la Seu d’Urgell i comarca
La Biblioteca Sant Agustí ha ini-
ciat un nou projecte que consis-
teix en promocionar autors de 
literatura infantil i juvenil de la Seu 
d'Urgell i comarca. De moment, 
els escriptors i les escriptores que 
formen part del projecte són: 
Pep Albanell/Joles Sennell, Ester 
Farran, Ramon Besora, Susanna 

Isern, Isidre Domenjó, Alberto Ca-
samayor, Mariona Mateu i Albert 
Villaró.
Actualment, la biblioteca disposa 
de 21 títols diferents, i la majoria 
d'aquests llibres se'n disposa d'una 
vintena d'exemplars.
Des de la biblioteca s'explica que 
"aquesta idea va sorgir perquè ja 

hi ha algunes escoles que fan 
clubs de lectura, però llegeixen 
autors foranis. Per això, volem 
promocionar la nostra literatura. 
Tenim bons autors i autores, i 
bons textos, llibres per treballar 
aspectes emocionals, i llibres per 
passar una bona estona".

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

Bones Festes a tots

tres malalties greus. Així, tothom 
qui vulgui, durant la recollida de 
dorsals podrà adquirir una butlle-
ta per participar en la panera 
així com un clauer.
Finalment, només recordar que 
enguany és la darrera cursa que 
organitza el col·lectiu Penya 9293, 
després d'agafar el relleu de la 
colla Lokal23, fundadors i impul-
sors de la cursa. Durant aquests 
anys, des de l'organització s'ha in-
tentat continuar amb aquesta tra-
dició perquè continuï sent una jor-
nada especial per a tots. Així 
doncs, des de l'organització s'ha 
treballat per mantenir viva aques-
ta popular tradició en el futur, i a 
partir de l'any vinent, la logística 
de la cursa anirà a càrrec de 
l'Ajuntament de la Seu d'Urgell.

Després de dos anys amb edi-
cions virtuals i ajornaments, la 
Sant Silvestre de la Seu - Memo-
rial Marc Peña Turet arriba a la 
seva XIV edició en el seu format 
tradicional. Així doncs, la popular 
cursa per tancar l'any tornarà a 
constar de 3,6 quilòmetres al llarg 
de la Seu d'Urgell amb la sortida a 
les 18.30 hores a la plaça dels 
Oms del dissabte 31 de desem-
bre.
Com sempre, cal recordar, que la 
cursa és totalment gratuïta, però 
es requereix inscripció prèvia a la 
pàgina web www.santsilvestrela-
seu.com per participar-hi. Aques-
ta inscripció també dona dret a 
tots els corredors a participar en 
el sorteig de diferents premis i 
en l'avituallament del final de la 

cursa. A més, com a novetat d'en-
guany, els 1500 primers inscrits 
també rebran un buff de la cursa. 
La recollida dels dorsals, junta-
ment amb el buff, serà al Palau 
Municipal d'Esports els dies 29, 
30 i 31 de desembre. Els horaris 
de recollida seran de les 17 a les 
21 hores el dijous 29 i el divendres 
30 de desembre i entre les 10 i les 
14 hores el dissabte 31 de de-
sembre.
La bona rebuda que ha tingut la 
panera solidària en les edicions 
anteriors, ha incentivat a l'organit-
zació a continuar un any més 
amb aquest vessant solidari 
col·laborant amb la Fundació 
d'Oncologia Infantil Enriqueta Vi-
llavecchia, que ajuda a infants i 
joves malalts de càncer o amb al- 
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L'escola Albert Vives de la Seu 
d'Urgell ha lliurat enguany al cen-
tre de distribució del projecte Ali-
ments per la Solidaritat de la capi-
tal alturgellenca 406 quilos de 
productes alimentaris procedents 
del Tió Solidari amb tots els seus 
alumnes.
La tretzena edició del Tió Solidari 
ha anat menjant tots els produc-
tes que els i les alumnes d'aques-
ta escola urgellenca han anat por-
tant de casa seva durant quinze 
dies. Tots aquests aliments i al-
tres productes de primera neces-

sitat s'han lliurat al magatzem del 
centre de distribució d'aliments 
per part d'Adriana Dines Martins i 
Iker Sánchez Prats, dos alumnes 
de 5è curs en representació de tot 
l'alumnat d'aquesta escola. Amb-
dós alumnes han estat acompan-
yats per la seva mestra i alhora 
coordinadora del Projecte Apre-
nentatge i Servei, Maria Olivares, i 
la directora del centre, Sílvia 
Tomàs, que han fet a mans tots 
els aliments que 'ha cagat el Tió'  
al pati de l'escola Albert Vives.

En aquesta nova edició del 'tió so-
lidari', els i les alumnes de cinquè 
han estat els encarregats de la di-
fusió, tot fent un treball de cons-
cienciació a la resta dels nens i 
nenes de l'escola respecte la ne-
cessitat de ser solidari. 
Aquests estudiants també s'han 
fet càrrec de l'acollida del Tió i la 
recollida dels productes aportats 
per l'alumnat del centre. Recordem 
que aquesta activitat s'emmar-
ca en el Projecte Aprenentatge i 
Servei.

El tió solidari de l’escola Albert Vives recull 406 quilos d’aliments per al 
projecte Aliments per la Solidaritat de la Seu i Alt Urgell

La Seu d'Urgell va presentar el nou 
projecte de l'Àrea de Comerç de 
l'Ajuntament de la Seu d'Urgell 
AparadART. Festival d'Aparadors 
del Centre Històric que té una do-
ble voluntat. Per una banda, utilit-
zar els aparadors de locals sense 
activitat per retornar-los la vida i 
convertir-los en galeries d'art, on 
artistes i artesans del territori pu-
guin mostrar a peu de carrer el 
seu producte i així donar a 
conèixer les seves obres a través 
de la col·laboració entre els titu-
lars de sis locals tancats del cen-

tre històric i l'Ajuntament urge-
llenc. Per altra banda, dinamitzar 
el centre històric amb la reactiva-
ció dels locals comercials des-
ocupats per a donar a conèixer els 
espais disponibles.
Així ho va explicar la regidora de 
Comerç de l'Ajuntament de la Seu, 
Núria Tomàs: "és un projecte que 
pretén visibilitzar els locals buits 
que hi ha al centre històric, però 
que són susceptibles a ser llo-
gats, lligat a una xarxa d'artistes i 
artesans de la Seu i comarca, tot 
fent sinergies entre els propietaris 

La Seu d’Urgell engega AparadART, el primer festival d’aparadors al centre 
històric de la ciutat

Tel. 973 35 01 02
c/ Major, 68 - La Seu d’Urgell

BONES  FESTES!

El teu quiosc de confiança 

Us desitgem Bones Festes 

de locals a peu de carrer que ac-
tualment estan buits, i que els vol-
drien llogar, i aquests artistes". 
"Però a la vegada també volem vi-
sibilitzar tots els locals on ja hi ha 
artistes i artesans que ja es troben 
al centre històric de la Seu", afe
geix Tomàs.

Així sorgeix AparadART, que a 
partir del passat divendres del 16 
de desembre i fins al 18 de febrer, 
els artistes podran aprofitar 
aquests locals cedits com apara-
dor de les seves obres.



ESPECIALIDAD EN 
CARNES Y MARISCOS

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

@latabernadel2022

Us Desitgem Bones Festes

Av. Pau Claris, 24 - Tel. 973 354 620 - 25700 La Seu d’Urgell (Lleida)
reserves@avenhotel.com - www.avenhotel.com

Informació i reserves 
al telèfon 973 354 620

MENÚ DE CAP D’ANY
amb cotilló i ball



L’Ajuntament de la Seu d’Urgell presenta els pressupostos pel 2023

portem fent durant tot el mandat i 
que pel 2023, també incremen-
tem el seu pressupost".

Pel que fa a inversions, l'alcalde 
de la Seu ha destacat que "són 
unes inversions quantioses, que 
compten amb una part de cofi-
nançament, com per exemple 
l'equipament residencial per la 
gent gran, l'edifici docent d'INEFC 
Pirineus o l'arranjament dels 
antics jutjats per a poder albergar 
l'escola de formació d'adults".

L'equip de govern de l'Ajuntament 
de la Seu d'Urgell ha presentat el 
pressupost municipal per l'any 
2023 que és de 33.439.415,35 € 
amb una important partida d'in-
versions (21.058.466,63 €), i un de 
global de 38.639.679,72 €.

Al respecte, l'alcalde de la Seu 
d'Urgell, Francesc Viaplana, expli-
ca que el pressupost municipal 
pel pròxim any "vénen marcats 
per l'increment de la despesa 
energètica i un increment també 
dels salaris dels treballadors mu-

nicipals, però també per la volun-
tat com equip de govern de no 
apujar els impostos municipals 
en un moment d'inflació, cons-
cients que les famílies també 
passen per dificultats per arribar 
a final de mes". Malgrat tot això, 
Viaplana ha volgut destacar que 
amb aquests pressupostos "es 
manté l'aposta educativa que 
hem fet en els darrers anys, 
també un increment considerable 
en els serveis socials i per l'apos-
ta decidida de l'equip de govern 
en política d'habitatge, tal com 
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L'Espai Ermengol-Museu de la 
Ciutat de la Seu d'Urgell ha rebut 
recentment per part de l'Escomu-
seu de les Valls d'Àneu un conjunt 
de 18 peces etnogràfiques que 
s'han instal·lat a l'exposició per-
manent del 'Formatge', ubicada a 
la segona planta d'aquest equipa-
ment museístic.

Aquest conjunt d'objectes, valo-
rats en 5.050 €, se sumen a la 
col·lecció permanent, ampliant 
així el conjunt dedicat al món de 
l'elaboració del formatge i deri-
vats làctics que enguany ha estat 
en procés de remodelació museo-
gràfica. En aquest marc, s'han ac-
tualitzat els continguts i la museo-

grafia d'una part de l'exposició de-
dicada al formatge. L'actuació 
s'ha centrat en l'ampliació 
-d'acord amb el disseny i la con-
ceptualització museística i mu-
seogràfica existents- dels contin-
guts i els suports expositius dins 
l'àmbit temàtic de l'exposició que 
tracta sobre la tradició formatge-
ra al Pirineu.

L’Espai Ermengol de la Seu d’Urgell es beneficia de 18 peces etnogràfiques cedides 
per l’Escomuseu de les Valls d’Àneu per a la seva exposició permanent dedicada 
al formatge

Xurros Xurros amb xocolata 
Xocolata desfeta
Patates fregides Patates amb Frankfurt
Patates amb nuggets Hot dog
Crepes Gofres Cornes
Empanades amb formatge
Empanades amb pollastre
Arepas de blat de moro Pa de bono (cuñape)
Cafè, cafè amb llet, tallat, infusions

Pl. Joan Sansa
La Seu d’Urgell

SERVEI A DOMICILI 
(dissabte, diumenge i festius)

Mòbil: 689 028 357
          630 089 713

Bones Festes!
XURRERIA MINGODe dilluns a divendres:

 de 16.30 a 20 h
Dissabte i diumenge:
de 8.30 a 14 h i de 16 a 20 h

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





Rebés, Masgrau, Sabrià, Miralles, Soriano, 
Nicolau, Brilles. Any 1957.



Disseny La Seu us desitja 

Bones Festes



12Esports

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

assolint davant del públic assis-
tent. Pel que fa als campions i 
subcampions, les parelles pertan-
yents a l’Escola de Pàdel de l’Ur-
ban Sport La Seu es van emportar 
tots els trofeus del torneig. En ca-
tegoria sub16, Pau Gil i Lluch Ma-
rugan van vèncer a la final contra 
Naiara Fernández i Tomàs Colo-
mina. I en categoria sub13, Ain-
hoa Aybar i Marta Ribó es van im-
posar als seus companys d’esco-
la Roc Cazorla i Nil Checa.

Una trentena de nens i nenes es 
van donar cita el passat diumen-
ge a l’Urban Sport La Seu per cele-
brar una nova edició del torneig 
de pàdel nadalenc de categories 
sub13 i sub16. L’esdeveniment 
esportiu va comptar amb parelles 
de la Seu d’Urgell, Andorra, Or-
ganyà i Puigcerdà. Amb un gran 
ambient nadalenc, els i les joves 
'padeleros i padeleres' van de-
mostrar una vegada més el bon i 
creixent nivell de pàdel que estan 

Èxit del Torneig júnior nadalenc de pàdel de l’Urban Sport La Seu

el segon, el Vallfogona de Bala-
guer, que en suma 25. En tercer 
lloc s'ha situat el CF Pobla, amb 
22 punts.
A la part baixa del mateix grup, el 
CF Coll de Nargó arriba a la pausa 
nadalenca amb bones sensa-
cions, després de golejar (6-1) 
l'Ivars d'Urgell. El conjunt roig-i-
negre és ara 13è amb 14 punts, 
just per sota del Ponts, l'Andorra B 
i el Solsona (amb 17 punts cadas-
cun) i del Vilanova de l'Aguda (15 
punts).
Cap de setmana positiu també pel 
FC Pirineus Starc Hotel, que dis-
sabte guanyava per la mínima (2-1) 
contra el Montmajor. Això permet 

al conjunt pirinenc consolidar-se 
com a líder del grup 2 de Segona 
Catalana femenina amb 24 punts, 
quatre més que el Can Trias (2n) i 
cinc més que el Jàbac i Terrassa 
(3r) i l'Olímpic Can Fatjó (4t).

En futbol sala, a aquests bons re-
sultats locals també s'hi afegia 
dissabte mateix l'Atlètic Club La 
Seu, que va derrotar (3-2) el líder 
del grup 9 de Segona Catalana 
masculina, el Palau d'Anglesola. 
Després d'aquest resultat, el Pa-
lau i l'Atlètic segueix la pugna al 
capdavant del grup, amb 24 i 22 
punts respectivament, seguits del 
Fonollosa (3r), amb 20 punts.

El segon derbi comarcal de la 
temporada a Segona Catalana 
entre el CF Organyà i La Seu FC es 
va saldar amb un empat sense 
gols (0-0). 
D'aquesta manera, i després dels 
dotze primers partits, l'equip urge-
llenc arriba a la pausa de Nadal en 
7a posició del grup 5B, amb 14 
punts, mentre que els ganxos són 
penúltims (10è lloc), amb 11.
A Tercera Catalana (grup 15), el 
CE Oliana continua amb la seva 
excel·lent ratxa i ha acabat l'any 
amb una convincent victòria (0-3) 
al camp del Butsènit. L'equip 
olianès manté el liderat amb 31 
punts i en té sis d'avantatge sobre 

Empat sense gols en el derbi entre el CF Organyà i La Seu FC







Av. Guillem Graell, 36  |  La Seu d’Urgell  |  Tel. 621298825

MENÚ NADAL
Dinar 25 desembre

SANT ESTEVE
Dinar 26 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



REPARACIÓ, VENDA I LLOGUER 
DE MAQUINÀRIA

Servei tècnic oficial:

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

Info@msplaseu.cat

MSP us desitja Bones Festes!



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

C/ Joaquim Viola, 17
La Seu d’Urgell

Tel. 609 671 586

Us desitgem
Bones Festes!

Bones Festes



Foto: Arxiu Maravilla

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

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 Purgimon
C. St. Joan Bta. La Salle, 52

973 351 307

Del 23 al 29 de desembre

Dilluns 
4,50 €

DEL 23 AL 29 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

Dc 28 - 20.15 hDj 29 - 20.20 h

Dm 27 - 19 hDies 23, 25, 26 i 28

Dies 23, 25 i 26

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

OFERTA I DEMANDA

Dies 23, 25, 26, 
27, 28 i 29




