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Descomptes en Entrenaments Personalitzats
Recupera la forma de la millor manera!

Balanç negatiu de les estacions d’esquí nòrdic catalanes per 
la campanya de Nadal

www.lesmesuresonline.es Núm. 772. Del 13 al 19 de gener de 2023 



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



Fotos: Sandra Castiñeira
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La Seu d’Urgell tanca la programació nadalenca del Món Màgic 
de les Muntanyes 'fent el ple' en la majoria de les més de 70 
propostes
La Seu d'Urgell ha clos la 
seva programació nadalen-
ca del Món Màgic de les 
Muntanyes amb una partici-
pació "multitudinària". Així 
ho ha resumit l'alcalde urge-
llenc, Francesc Viaplana, que 
remarca que "s'ha pogut or-
ganitzar i participar amb 
total normalitat, sense res-
triccions ni aforaments limi-
tats, com abans de la pandè-
mia". De les més de 70 pro-
postes per celebrar i gaudir 
de les festes nadalenques, 
l'alcalde urgellenc n'ha des-
tacat com a més "multitu-
dinàries" l'espectacle 'El 
Rescat dels Minairons', la 
Ruta dels Tions, la Cursa de 
Sant Silvestre o la Cavalcada 
de Reis, entre d'altres. "S'ha 
fet palès que El Món Màgic 
de les Muntanyes és un es-
deveniment del tot consoli-
dat entre els urgellencs i les 
urgellenques, i alhora ens fa 
diferents a la resta del muni-
cipis amb un esperit nada-
lenc pirinenc".

Pel que fa al Rescat dels Mi-
nairons, de les quatre ses-
sions que es van celebrar, 
dues van fer el ple, mentre 
que les altres dues el van 
fregar. Aquesta obra de 
teatre, que s'inspira en els 
tradicionals 'pastorets', amb 
una història nadalenca que 
té els minairons' com a pro-
tagonistes, i l'Ot, la Urgell, el 
Peirot i els escrofus, com a 
personatges principals, va 
aplegar uns 1.800 especta-
dors.

La Ruta dels Tions és una 
altra de les propostes nada-

lenques per excel·lència on 
tothom que ho ha desitjat hi 
ha pogut assistir. 
La Cursa de Sant Silvestre 
ha estat una altra activitat 
amb "molt èxit" amb la parti-
cipació de 2.198 persones 
en la seva catorzena edició.

La Cavalcada de Reis, on hi 
han participat més de 300 
persones, ha estat l'acte més 
multitudinari de públic de 
totes les edats del Món 
Màgic de les Muntanyes. Ur-
gellencs i visitants han 
gaudit de l'arribada dels Reis 
d'Orient en ràfting pel canal 
d'aigües braves del Parc 
Olímpic del Segre. A més, en-
guany s'ha pogut recuperar 
la tradicional recepció i el 
lliurament de cartes per part 
dels infants a Ses Majestats 
a la sala Sant Domènec.
Pel que fa a l'afluència de tu-
ristes per l'oficina de Turis-
me Seu ha estat similar a 
l'any passat. El sector hoteler 
ha treballat "força" a partir 
del dia de Nadal i fins aquest 
cap de setmana.

Val a dir que els diferents 
Mercats de Nadal celebrats 
a la Seu han tingut una molt 
"bona acceptació" influenciat 
per les casetes de fusta ins-
tal·lades al llarg i ample del 
passeig Joan Brudieu que 
han donat caliu a aquesta 
proposta comercial.
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Els sis projectes de la segona edició del Mattchfunding Arrela’t a 
l’Alt Pirineu i Aran aconsegueixen el seu objectiu de finançament
S'ha posat punt i final a la 
segona edició del Matchfunding 
Arrela't a l'Alt Pirineu i Aran grà-
cies al qual tots els projectes 
han aconseguit el finançament 
mínim i, per tant, es podran con-
solidar les iniciatives presenta-
des. Els projectes seleccionats, 
un per cada comarca de l'Alt 
Pirineu i Aran, han sumat un 
total de 102.484 €, dels quals 
78.484 han sigut aportats per la 
ciutadania i 24.000 € per les 
administracions. Això supera de 
llarg el finançament aconseguit 
a la primera edició del Match-
funding Arrela't, que es va dur a 
terme el 2020, amb una xifra de 
73.439 €.

Aquest fet demostra la consoli-
dació de la iniciativa i el valor 
que poden aportar fórmules de 
finançament alternatives com 
el Matchfunding on fins a 818 
cofinançadors aposten per 
invertir amb iniciatives d'econo-
mia social amb retorn al territori 
de l'Alt Pirineu i Aran. A més, en 
aquest cas, les institucions 
complementen la col·laboració 
que fa la ciutadania aportant un 
euro per a cada euro recaptat 
fins a un màxim de 24.000 €.

Un cop acabada la fase de 
recaptació de fons, s'inicia ara 
la fase d'implementació del pro-
jecte per part de les seves pro-
motores, que tenen un any per a 
fer realitat el seu projecte. A 
més, ara les persones que han 
participat en el seu cofinança-
ment començaran a rebre les 
recompenses proposades per 
cada iniciativa.

Els fons recollits per cada pro-
jecte són:

• Bolets Peratxa. Cultivar miceli 
per conrear futur a la comarca 
de l'Alt Urgell ha aconseguit € 
11.091. Això li permetrà produir 
bolets ecològics i crear llocs de 
feina per a persones sordes 
usuàries de la llengua de signes 
catalana.

• Espai d'encontre comunitari 
Copsant al Pallars Sobirà ha 
aconseguit 18.461 €. Amb 
aquest import volen rehabilitar 
el paller de la cooperativa per 
promoure l'accés a la terra i les 
activitats ambientals i culturals 
al Pallars.

• Huma Slow Broths a l'Alta 
Ribagorça ha aconseguit 
10.382 €. El seu projecte elabo-
ra artesanalment caldos funcio-
nals amb ingredients del Piri-
neu. Aposten pel residu 0 i con-
serven un paisatge singular.

• El refugi de la Feixa a la Cer-
danya ha aconseguit 11.338 €. 
Aquesta iniciativa busca realit-
zar accions per minimitzar l'im-
pacte humà com la construcció 
d'un vàter en sec ecològic i 
altres millores en les instal·la-
cions.

• Geobike Lo Podall al Pallars 
Jussà ha aconseguit 20.986 €. 
Aquesta proposta ha aconse-
guit arribar a l'import òptim i 
amb això volen consolidar la 
zona del Pallars Jussà com a 
referència per a la pràctica de la 
BTT.

• Husta Skis a la Vall d'Aran ha 
aconseguit 30.226 €. Aquests 
emprenedors dissenyen i fabri-
quen esquís fets a mida d'una 
manera més sostenible.

El Punt Òmnia de la Seu d’Urgell ofereix per aquest hivern 5 tallers 
gratuïts de competències digitals
A partir del 30 de gener, el Punt 
Òmnia de la Seu d'Urgell iniciarà 
un total de 5 tallers gratuïts de 
competències digitals, tots ells 
presencials, programats per 
aquest hivern 2023.

Les inscripcions s'han de for-
malitzar els pròxims dies 17 i 
18 de gener, a partir de les 9 del 
matí, des de l'enllaç. 
http://www.laseu.cat/
tramits-i-serveis/inscripcions

Per les persones que ho neces-
sitin es podrà fer la inscripció de 
manera presencial demanant 
cita prèvia al telèfon 973 35 00 
10 (ext.8017) el dia 13 de gener. 
Només es pot fer una inscripció 
per persona i curs.

Els tallers

• Navega segur per la xarxa.
• Estimulació cognitiva.
• Mou-te pel mòbil.

• Instagram.
• Mou-te pel mòbil.

Cal recordar que les persones 
inscrites al trimestre anterior no 
poden repetir el mateix taller. Si 
queden places lliures s'adme-
tran previ avís.

Tota la informació a: 
https://bloc.xarxa-omnia.org/
laseu/
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Les estacions d’esquí nòrdic catalanes no fan un balanç positiu de la 
campanya de Nadal

El sector ha treballat poc, mal-
grat l'esforç que s'ha fet en tenir 
la majoria d'estacions obertes 
per a usos turístics, senderisme 
i raquetes a les parts altes de les 
estacions. Les estacions d'esquí 
nòrdic valoren de manera poc 
positiva aquest inici de tempo-
rada. Malgrat que la manca de 
precipitacions la majoria d'esta-
cions han apostat per obrir ser-
veis d'hostaleria i restauració i 
per activitats com senderisme i 
raquetes de neu a les parts 
altes. Però la falta de neu a la 
base de l'estació i l'impossibili-
tat de fer esquí nòrdic ha afectat 
de manera molt negativa 
l'afluència de gent i això ha 
repercutit en els principals ser-

veis de les estacions com esco-
les d'esquí, venda de forfets i 
lloguer de material pràctica-
ment no han facturat res. Les 
estacions d'esquí nòrdic tenen 
la voluntat d'atraure gent amb 
neu o sense i disposen de re-
correguts i itineraris al voltant 
de la base de l'estació per realit-
zar a peu al llarg de l'any i segui-
ran en aquesta línia per anar 

posicionant les estacions d'es-
quí nòrdic en estacions de mun-
tanya on realitzar activitats al 
llarg de l'any en un entorn natu-
ral protegit i poc massificat. Ara 
el que s'està fent és mirar de 
programar els grups escolars 
per més endavant al mateix 
temps que s'ha començat a 
parlar amb estacions veïnes 
que disposen de neu per poder 
desplaçar els grups amb els 
monitors i no haver d'anul·lar 
l'activitat. Malgrat que totes les 
estacions segueixen a l'espera 
d'un front de neu que ajudi a 
salvar la temporada d'esquí tot i 
que un any sense fer Nadal i 
Reis és un any que econòmica-
ment no compensa.

Es rebaixa una condemna per un cas d’abusos a menors a la Seu 
d’Urgell per la "Llei del només sí és sí"
El Tribunal Suprem espanyol ha 
rebaixat de gairebé 22 anys de 
presó a menys de 18 i mig -una 
diferència de més de tres anys i 
mig- la condemna a un home 
que entre 2018 i 2020, a la Seu 
d'Urgell, va abusar d'un menor 
de 14 anys, a més de gravar-lo i 
mantenir-hi relacions sexuals a 
canvi de diners. Aquesta nova 
reducció de condemna s'em-
marca en un altre polèmic epi-
sodi de la coneguda com la "Llei 

del només sí és sí", una modifi-
cació legislativa impulsada pel 
Govern espanyol que pretenia 
endurir els càstigs per abusos 
sexuals o violacions, però que 
en la seva aplicació pràctica per 
part de la justícia està provo-
cant que molts dels condem-
nats vegin com se'ls rebaixa la 
pena. I és que amb aquesta 
nova llei, per l'aplicació de con-
currència de delictes, la pena de 
14 anys per abusos i corrupció 

de menors passa a ser de 
només 10 anys i sis mesos ja 
que, en contra del que havien 
anunciat des del PSOE i Pode-
mos, en alguns delictes acaba 
sent més favorable per als con-
demnats, malgrat que en la ma-
joria de casos s'ha incrementat 
les penes. Per la seva part, la 
pena pel delicte d'elaboració, 
intent d'elaboració i tinença de 
pornografia infantil ha quedat 
igual: 7 anys i 11 mesos de presó.

Foto: totnordic.com
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relleu de la cartera de Finances.
Jover ha confirmat l'anunci en 
una roda de premsa a la seu de 
Govern, acompanyat d'Espot. 
L'encara ministre ha assegurat 
que la seva decisió és "irrevoca-
ble" i necessària, tot i que asse-
gura que té "la consciència molt 
tranquil·la" pel que fa a la inves-
tigació oberta per Tributs. El po-
lític andorrà, en tot cas, creu que 
és una passa al costat ne-
cessària per evitar que aquesta 
situació pugui debilitar tant 
l'executiu com el projecte polític 
de Demòcrates per Andorra, en 

un any en què hi haurà les elec-
cions generals, que amb tota 
probabilitat es faran aquesta 
primavera.

En aquesta compareixença, se-
gons informa l'ACN de fonts de 
l'Agència Andorrana de Notí-
cies, Eric Jover ha aprofitat per 
fer balanç de la seva trajectòria 
com a ministre i ha reivindicat la 
tasca feta des del departament 
de Finances en la gestió de la 
crisi sanitària pel coronavirus i 
de les seves conseqüències 
econòmiques.

El ministre de Finances i porta-
veu del Govern d'Andorra, Eric 
Jover, ha presentat aquest di-
lluns la seva dimissió al cap de 
Govern, Xavier Espot. La renún-
cia ve motivada per la polèmica 
sorgida per l'expedient que 
l'Agència de Tributs andorrana 
ha obert a una empresa en la 
qual hi figura com a titular. Jo-
ver es mantindrà al càrrec fins 
aquest dimecres al migdia, des-
prés del consell de ministres, i 
que serà l'actual secretari d'Es-
tat de Transformació Digital, 
Cèsar Marquina, qui agafarà el 

Eric Jover dimiteix com a ministre de Finances d’Andorra

En aquest sentit, destaca que du-
rant les dues primeres setmanes 
de les vacances, les estacions an-
dorranes van registrar una ocupa-
ció a les pistes lleugerament su-
perior a la de l'hivern passat, men-
tre que en la darrera setmana, la 
primera de gener, hi va haver un 
lleuger descens. Així mateix, 
Grandvalira va ser l'estació que va 
acollir més esquiadors durant 
aquest període, amb 298.000 visi-
tants, seguida de Pal Arinsal, que 
en va acollir 73.000, un lleuger 
descens respecte a l'any passat 
que es compensa amb l'augment 
de la despesa mitjana per client, la 
qual va créixer notablement. Per 
la seva part, Ordino Arcalís va re-
bre 36.000 esquiadors durant el 

període nadalenc, i en l'acumulat 
fins ara de la temporada va regis-
trar una pujada de visitants del 
60% respecte fa un any, degut a 
les bones condicions de l'estació i 
als tancaments que van perjudi
car-la a l'inici de l'hivern passat.

La mitjana diària d'esquiadors a 
les pistes aquests dies va ser de 
19.380, sent el dia de més afluèn-
cia global el 28 de desembre amb 
32.234 persones, amb una ocupa-
ció de 24.168 esquiadors a Grand-
valira, de 5.509 esquiadors a Pal 
Arinsal i de 2.566 esquiadors a Or-
dino Arcalís.

Les estacions de Grandvalira Re-
sorts van tancar el període nada-
lenc amb xifres de visitants satis-
factòries. Concretament, entre el 
19 de desembre i el 8 de gener, un 
total de 407.000 esquiadors van 
passar per Grandvalira, Pal Arin-
sal i Ordino Arcalís, una xifra simi-
lar, tot i que lleugerament inferior 
a l'obtinguda l'any passat en 
aquestes dates -concretament un 
3% per sota que va ser de 420.000 
esquiadors-. D'aquesta forma, An-
dorra s'ha refermat un cop més 
com una de les destinacions prin-
cipals escollides per passar les 
festes de Nadal, i afronta les pro-
peres setmanes amb bones previ-
sions de visitants, principalment 
provinents dels mercats interna-
cionals.

Les estacions reben 407.000 esquiadors durant les festivitats
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Servei tècnic oficial:

REPARACIÓ, VENDA 
I LLOGUER DE MAQUINÀRIA

973 355 539

Ctra. de Montferrer s/n
25711 Montferrer

Info@msplaseu.cat



Anna Gómez
Infermera CAP de la Seu d'Urgell

D'altres trastorns de la con-
ducta alimentària especifi-
cats són lleus? No. Algunes 
de les persones amb trastorns 
de la conducta alimentària espe-
cificats poden tenir, per exem-
ple, una pèrdua de pes més lleu 
però alhora presentar un risc su-
perior de cronificació amb símp-
tomes rellevants a nivell emo-
cional, d'estat d'ànim i de pensa-
ments.

Quins símptomes poden 
estar presents en el TCA?
Els trastorns de la conducta ali-
mentària es caracteritzen per 
alteracions en la conducta, en 
els pensaments i en les emo-
cions, relacionades amb l'ali-
mentació, la imatge corporal i 
l'autoestima, que repercuteixen 
en l'estat físic de la persona.

Els trastorns de la conducta alimentària (TCA)

Salut 12

Els TCA són malalties greus, 
però que poden remetre en un 
percentatge elevat si es detec-
ten precoçment i es realitza un 
tractament multidisciplinari i 
psicoterapèutic especialitzat. 
Un tret habitual d'aquests tras-
torns és la manca de conscièn-
cia de malaltia i, per tant, la 
manca de motivació per recu-
perar-se. Per aquest motiu, el 
tractament dels TCA és llarg i 
complex, i el paper de la família 
esdevé fonamental per a la re-
cuperació.

Tipus de TCA Quins són els 
principals TCA?
L'anorèxia nerviosa, la bulímia 
nerviosa, el trastorn per afarta-
ment i els trastorns de la con-
ducta alimentària no especifi-
cats són un grup de trastorns 
mentals que donen com a resul-
tat alteracions en la forma de 
pensar, de sentir i de compor-
tar-se en relació amb l'alimenta-
ció, el pes o la figura. Hi ha al-
gun diagnòstic més greu que un 
altre? Tots aquests TCA són 
considerats trastorns mentals 
greus. Cada un dels TCA pot te-
nir diferents criteris de més o 
menys gravetat, segons les re-
percussions medico nutricio-
nals, psicològiques i socials.

Enllaços:
www.acab.org (Associació Contra l'Anorèxia i la Bulímia) 
http://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/t/
trastorns_conducta_alimentaria/ 
(Canal Salut) http://consum.gencat.cat/TaulaTCA
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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



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
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CONTACTE
Av. Guillem Graell 46-54
669 137 136
lesmesures@gmail.com

www.lesmesuresonline.es

FARMÀCIA DE GUÀRDIA - LA SEU D’URGELL

Farmàcia Peruchet
C. Joaquim Viola Lafuerza, 14

973 355 550

Del 13 al 19 de gener

Dilluns 
4,50 €

DEL 3 LA 16 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

Anuncia’t
lesmesures@gmail.com

OFERTA I DEMANDA

Ds 14 - 18.00 h
Dg 15 - 17.00 h
              19.00 h
Dl 16 - 20.00 h

Ds 14 - 20.30 h

Dg 15
17.15 h

Ds 14
20.00 h

Ds 14 - 18.15 h

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




