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3 Destaquem

Licitades les obres de construcció de la rotonda de l’N-260 a Montferrer
El Ministeri de Trans-
ports, Mobilitat i Agen-
da Urbana ha anunciat 
recentment la licitació 
de les obres de cons-
trucció de la reivindica-
da rotonda de Montfer-
rer, a la carretera N-260 
al pas pel municipi de 
Montferrer i Castellbò. 
Des d'aquesta cruïlla 
s'accedeix a diversos 
nuclis, així com a l'Aero-
port d'Andorra-La Seu i 
a l'estació d'esquí nòr-
dic de Sant Joan de 
l'Erm, que actualment és també 
l'entrada més concorreguda al 
Parc Natural de l'Alt Pirineu.

El pressupost base de licitació 
és de 590.682 euros i els tre-
balls s'emmarquen dins el pro-
grama de conservació i mante-
niment del Ministeri, que des del 
mes de juny de 2018 ha invertit 
més de 85 milions d'euros a la 
demarcació de Lleida. D'aques-

ta manera, segons el MITMA, 
"s'avança en una actuació llar-
gament reivindicada tant pels 
veïns d'aquesta població com 
del conjunt de la comarca de 
l'Alt Urgell".

El Ministeri ja va avançar aquest 
mes passat que al comença-
ment d'any trauria a licitació el 
projecte, un termini que encara 
ha avançat uns dies. L'anunci es 

va fer després que l'al-
calde de Montferrer i 
Castellbò, Albert Mar-
quet, havia demanat 
una reunió amb els res-
ponsables de Carrete-
res de l'Estat per 
conèixer l'estat del pro-
jecte, just després que 
es fes pública la inten-
ció de reformar tot el 
tram de l'N-260 entre 
Alàs i Adrall. El consisto-
ri va expressar la inquie-
tud pel fet que en 
aquest document no hi 

apareixia la reivindicada roton-
da. Però en la reunió, des del 
MITMA van assegurar-li que, 
aquest cop sí, el pas giratori es 
construirà. Una previsió que el 
batlle ha valorat positivament, si 
bé espera que finalment es 
compleixi amb aquest compro-
mís, tenint en compte els 
incompliments reiterats que hi 
ha hagut al llarg de diverses 
legislatures.

Instal·lat un nou espai de lleure a la finca de les Moreres de la Seu d’Urgell
més, tenen una alta durabilitat.

També s'ha regularitzat l'accés 
a la finca per tal d'evitar el pas 
de vehicles fins a la mateixa 
àrea de pícnic, protegint-ne 
d'aquesta manera l'erosió pro-
duïda pel pas de vehicles.

L'Ajuntament de la Seu d'Urgell, 
amb la voluntat de donar un 
valor social a la finca les More-
res, hi ha adequat un espai de 
lleure en aquesta zona boscosa 
del municipi. Concretament, 
s'han instal·lat quatre taules de 
pícnic, amb senyalització de l'ús 

de l'espai que en cap cas s'hi 
podrà fer foc.

Les taules instal·lades són de 
plàstic reciclat, tot seguint així 
l'aposta d'ús de productes sos-
tenibles que duu a terme l'Ajun-
tament urgellenc i que, a més a 
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Lliurats els premis del 33è Concurs Escolar de Nadales de l’Alt Urgell
S’hi ha presentat més de 1.800 treballs, entre dibuix i poesia
La seu del Consell Comarcal de 
l'Alt Urgell va ser l'escenari del 
lliurament dels premis de la 33a 
edició del Concurs Escolar de 
Nadales. L'acte es va dividir en 
dues parts: la primera per als 
alumnes d'educació infantil i ci-
cle inicial de primària i la sego-
na per als guardonats dels ci-
cles mitjà i superior de primària. 
En total s'hi van aplegar al vol-
tant de 150 persones, entre 
alumnes, familiars i mestres.

Com va indicar en l'obertura de 
l'acte el president del Consell 
Comarcal, Martí Riera, el Con-
curs Escolar de Nadales és l'ac
tivitat cultural més longeva de 

les que organitza aquesta insti-
tució. El seu objectiu és contri-
buir a fomentar la creativitat ar-
tística i literària dels nens i les 
nenes de l'Alt Urgell.

Enguany s'han presentat al con-
curs 1.871 treballs, dels quals 
1.355 corresponen a la modali-
tat de dibuix i els 516 restants a 
la de poesia, provinents de 10 
escoles de la comarca. Per 
cada curs i modalitat s'han do-
nat tres premis.

El jurat de dibuix va estar format 
per Dolors Balcells, Anna Solans 
i Isidre Domenjó, mentre que el 
de poesia l'integraven Joan 

Graell, Elisabet Segura i Jordi 
Pasques. Els treballs premiats 
estaran exposats al vestíbul de 
la seu del Consell Comarcal fins 
al 10 de gener.

El ple de l’Ajuntament de la Seu aprova un canvi al nou vial d’accés a 
Castellciutat
El ple de l'Ajuntament de la Seu 
d'Urgell va aprovar per unanimi-
tat, una modificació del Pla Ge-
neral d'Ordenació Urbana 
(PGOU) referent al futur nou 
accés al poble de Castellciutat 
des de la carretera N-260. El 
tinent d'alcalde d'Urbanisme, 
Joan Gurrera, va explicar que el 
canvi ve motivat perquè el pro-
jecte que havia presentat inicial-
ment l'Ajuntament comptava 
amb un informe desfavorable 
per part de la Direcció General 
de Carreteres de l'Estat, referent 

a l'afectació que podia tenir el 
vial en el trànsit de la carretera 
N-260 i en la incorporació de 
vehicles. El nou disseny con-
templa que el carril mantindrà 
les dues corbes tancades, per 
salvar el desnivell que hi ha 
entre l'inici i el final, però que no 
desembocarà directament a la 
carretera com es preveia inicial-
ment, sinó que ho farà a l'inici 
del camí de l'antiga caserna 
militar, just per sota del Cemen-
tiri de Castellciutat. D'aquesta 
manera, alhora, s'aconseguirà 

que el traçat tingui un pendent 
més suau. Al mateix punt del 
ple, l'Ajuntament va aprovar un 
canvi al vial que hi ha sota l'Hos-
tal La Glorieta, que va a parar al 
molí de Castellciutat i que des-
prés continua en paral·lel al riu 
Valira. Actualment, aquest vial 
no està inclòs al planejament. 
Un tram del camí va a parar al 
col·lector de Castellciutat, que 
porta les aigües a l'EDAR de 
Montferrer. L'itinerari també 
s'aprofitarà per fer passeig per a 
vianants a la vora del riu.

Atenció comercial: C/Josep Zulueta 46 - Tel.: 973 350 386 -        682 028 592  |  Taller: Pol. Ind. La Seu C/E nau 4
La Seu d’Urgell   |  www.fusteriamorales.cat  |  info@fusteriamorales.cat 
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L'estudi per definir el límit 
fronterer entre l'Alt Urgell i 
Andorra a la zona del Planell 
de la Tosa, entre Os de Civís i 
l'estació d'esquí de Pal-Arin-
sal, requerirà un termini apro-
ximat de dos anys, segons ha 
assegurat aquest dilluns 
l'ambaixador d'Espanya a An-
dorra la Vella, Àngel Ros. Un 
dels motius que expliquen 
aquest llarg període de 
temps, segons Ros, és que el 

treball conjunt no es limitarà 
a aquest petit tram, d'unes 
200 hectàrees, sinó que 
s'aprofitarà per definir "tota la 
frontera hispanoandorrana", 
tot aprofitant els mitjans tec-
nològics existents actual-
ment en cartografia, de cara 
a evitar conflictes semblants 
en el futur.

Consultat pel Diari d'Andorra, 
el representant del Govern 

espanyol ha explicat que de 
moment l'equip de tècnics de 
l'Institut Geogràfic Nacional 
espanyol (IGN) del Centre 
Geogràfic de l'Exèrcit "han 
pres les mesures sobre el ter-
reny" i ara són a la fase d'"in-
vestigar tota la part docu-
mental". Per part andorrana, 
en els treballs tècnics hi pre-
nen part experts del Ministe-
rio de Territori.

La determinació del límit fronterer amb Andorra a Os de Civís requerirà un 
termini de dos anys

El Museu-Catedral de la Seu 
d'Urgell ha programat per 
aquest Nadal dues visites 
guiades, el 28 de desembre i 
el 3 de gener, a les quatre de 
la tarda, per a conèixer la Ca-
pella de la Pietat, un nou es-
pai que es va inaugurar el 
passat mes de maig, on s'ex-
posen les obres d'època mo-
derna elaborades a la Seu 
d'Urgell.

El museu urgellenc també ha 
creat l'activitat 'Busca-Busca 
de Nadal', una proposta per 
als infants que consisteix a 
cercar 16 elements del patri-

moni a la Catedral de Santa 
Maria i el seu claustre, l'Es-
glésia de Sant Miquel i el Mu-
seu Diocesà. L'activitat auto-
guiada s'ofereix el 28, 29 i 30 
de desembre i el 3 de gener 
en dues sessions diàries (a 
les 11 h i a les 16 h). Entre 
tots els participants se sorte-
jarà un lot de productes de la 
botiga del Museu.

L'assistència és gratuïta, 
però és imprescindible fer re-
serva prèvia al telèfon 973 35 
00 54 o bé a través del correu 
electrònic 
museudiocesa@bisbaturgell.org. 

Activitats de Nadal al Museu-Catedral de la Seu d’Urgell
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MENÚ DE CAP D’ANY
amb cotilló i ball



M
ar

ia
 L

lo
re

ns
, M

er
cè

, B
ul

lic
h,

 A
ng

el
in

a



Disseny La Seu us desitja 

Bones Festes



en la protesta. Així les coses, 
els sindicats han decidit 
deixar en espera l'organització 
de la vaga fins després de les 
festes de Nadal, amb l'objectiu 
de convocar-la el mes de fe-
brer o, a tot estirar, a principis 
de març. Això sí, abans que el 
cap de Govern, Xavier Espot, 
posi data als comicis.

"Som molts afiliats i s'ha de fer 
amb cura, parlem en nom de 
molta gent, hem de tenir un 
quòrum i una legitimitat, així 
que anem a poc a poc i valo-
rant què és més factible", va 
explicar la secretària d'orga-
nització del Sindicat de l'En-
senyament Públic (SEP), Carla 

Guinot. Ara bé, "la vaga es 
farà, almenys ho intentarem; 
potser acabem sent quatre, 
però es farà", va assegurar, i 
no es descarta que es comple-
menti amb alguna altra mobi-
lització. "El que no volem –va 
afegir– és l'enganyifa d'apu-
jar-nos els salaris i a veure 
com van les eleccions. Com 
que no ens ho creiem, sí que hi 
haurà vaga", va reiterar. Així 
doncs, un dels aspectes que 
caldrà acordar a partir del mes 
de gener són els serveis mí-
nims, ja que molts dels funcio-
naris presten serveis essen-
cials.

Després de la manifestació 
del 8 de desembre passat en 
contra de les polítiques del 
Govern, els sindicats van plan-
tejar la possibilitat de celebrar 
una jornada de vaga, sobretot 
si l'Executiu andorrà no acce-
dia a avançar les eleccions, tal 
com va demanar la Unió Sindi-
cal d'Andorra (USdA) al final 
de la marxa. Havent passat ja 
gairebé un mes des d'aquell 
dia, la Plataforma Sindical en-
cara no ha concretat res. 
Només va anunciar en la pro-
testa que es va fer dijous pas-
sat al Consell General que 
s'obriria una caixa de solidari-
tat per fer front als salaris dels 
treballadors que participessin 

La Plataforma Sindical convocarà una vaga al febrer en contra 
de les polítiques del govern d’Andorra
 

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
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REPARACIÓ, VENDA I LLOGUER 
DE MAQUINÀRIA

Servei tècnic oficial:

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

Info@msplaseu.cat

MSP us desitja Bon Any Nou !





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



Cerquem dissenyador/a 
gràfic/a - assistent de 
marketing online i vendes.
Es precisa coneixements de 
pack Adobe, marketing online 
i entorn web.
Es valorarà idiomes i vehicle 
propi. Enviar currículum a 
lesmesures@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 Guilanyà
Av. Guillem Graell, 16

973 355 891

Del 30 de desembre al 5 de gener

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

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

www.cinemesguiu.com

@cinemesguiu

Segueix-nos
per més informació

DILLUNS 
dia de l’espectador

4,50 €

Anuncia’t
lesmesures@gmail.com

OFERTA I DEMANDA




