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Recupera la forma de la millor manera!
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La Fira de Sant Ermengol de la Seu d’Urgell i la Fira de l’Oli Qualitat Verge Extra i 
Les Garrigues de les Borges Blanques acorden col·laborar per promocionar de 
manera conjunta formatge i oli

La Confraria de Sant Antoni de la Seu d’Urgell recupera enguany la calderada 
centenària en la celebració de la festivitat del seu patró

El passat dissabte al matí va tenir 
lloc a l'Espai Ermengol de la capi-
tal alturgellenca un acte 'd'ager-
manament' entre la Fira de Sant 
Ermengol de la Seu d'Urgell i la 
Fira de l'Oli Qualitat Verge Extra i 
Les Garrigues de les Borges Blan-
ques que s'ha formalitzat en un 
tast-maridatge entre els format-
ges Urgèl·lia (DOP Alt Urgell-Cer-
danya), i Neu del Cadí, amb pa de 
l'IGP Pa Català, i oli verge extra de 
les Garrigues.

Aquest acte simbòlic va estar 
encapçalat per l'alcalde de la Seu, 
Francesc Viaplana, la tinent d'al-
calde de Desenvolupament Local, 
Mireia Font, i l'alcaldessa de les 
Borges Blanques, Núria Palau, i el 
president del Consell Comarcal 
de les Garrigues, Josep Setó, 
entre altres regidors i tècnics 
d'ambdós territoris, acompanyats 
per una seixantena de veïns 
veïnes de les Borges Blanques i 
comarca. Tant autoritats com 

veïns van poder gaudir també de 
la visita guiada dedicada a la ruta 
del formatge situada a la segona 
planta de l'Espai Ermengol, a 
càrrec de la guia local, Pilar Aláez.

La Confraria de Sant Antoni Abat 
de la Seu d'Urgell va celebrar el 
passat dimarts 17 de gener la fes-
tivitat del seu patró amb tota la 
seva plenitud. Els confrares van 
tornar a preparar i repartir la tradi-
cional escudella 'més que cen-

tenària' al bell mig del passeig 
Joan Brudieu de la ciutat, després 
de dos anys de no poder-ho fer a 
causa de les restriccions sani-
tàries provocades per la Covid.
Així, els van repartir més de 7.000 
racions de la tradicional escudella 

• 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

d'aquesta diada. En aquesta 
menja típicament d'hivern es fan 
servir més de 2.500 quilos de ver-
dures, llegums, carn de porc i de 
vedell que va bullir en cinc olles de 
grans dimensions des de bon 
matí.

676 022 355
C/ Sant Ot 1
La Seu d’Urgell

Som especialistes en 
mètode Curly

@Annaisrinxols_estilista



MENÚ CALÇOTADA 2023
Pica-pica

Patates xips
Olives farcides anxova

Fuet del país

Primer
Calçots acompanyats amb la seva salsa tradicional

Segon
Graellada de carns (xai, botifarra de carns i botifarra negra)

Mongeta saltejada i patata al caliu

Postres a escollir
Crema catalana

Crema de llimona
Mel i mató amb nous
Mousse de formatge

Pastís de xocolata amb toc de taronja
Gelat de sabors (dues boles)

30 € 
(IVA inclòs)

Comencem la temporada 
de calçots 2023

A partir del 28 de gener
Cal fer reserva prèvia

Tel. 699690325
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La Seu d’Urgell acollirà la Final Nacional de la World Robot Olympiad Spain 2023
La Seu d'Urgell acollirà i organit-
zarà la Final Nacional de la World 
Robot Olympiad Spain 2023. 
Aquesta competició de robòtica 
dedicada a la tecnologia i l'engin-
yeria tindrà lloc el cap de setma-
na del 16 i 17 de setembre al 
Palau Municipal d'Esports de la 
capital alturgellenca.
Respecte a aquesta final, el vice-
alcalde de l'Ajuntament de la Seu 
d'Urgell, Jordi Fàbrega, manifesta 
que "acollir aquesta final forma 
part de l'aposta per les noves tec-
nologies que la ciutat fa des de fa 

temps, i alhora és un reconeixe-
ment a la bona feina en robòtica 
educativa de l'escola Albert 
Vives, que fa molts anys que 
aconsegueix resultats excel·lents 
en aquesta competició, fins i tot 
arribant a participar en la final 
internacional l'any 2018 a Tailàn-
dia". "A més a més, incideix com 
les noves tecnologies poden 
aportar noves oportunitats labo-
rals al nostre jovent a casa 
nostra, i per això estem treballant 
amb el projecte del Pirineu Tech 
Mountain", ha reblat Fàbrega.

La World Robot Olympiad (WRO) 
és una competició de robòtica 
educativa d'àmbit internacional. 
Ofereix a infants i joves (entre 8 i 
19 anys) una oportunitat per 
acostar-se de manera lúdica i 
divertida a la tecnologia i engin-
yeria. Els i les estudiants, amb 
l'orientació d'un entrenador, han 
de fer un robot innovador que 
superi un repte. Així, aprenen i 
demostren la seva capacitat de 
resolució de problemes, alhora 
que desenvolupen competències 
personals.

El Pla Educatiu d’Entorn de la Seu d'Urgell inicia els tallers de suport i 
acompanyament educatiu amb 90 alumnes

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

La setmana passada els diversos 
tallers de suport i acompanya-
ment educatiu que tindran lloc a 
la Seu d'Urgell fins al pròxim mes 
de juny, organitzats pel Pla Edu-
catiu d'Entorn de l'Ajuntament 
urgellenc.
Un total de 90 alumnes dels dife-
rents centres educatiu de la 

ciutat es beneficiaran d'algun 
d'aquests tallers que tenen com 
a objectiu garantir l'equitat edu-
cativa, compensar desigualtats i 
promoure la igualtat d'oportuni-
tats.
Els tallers són un de català per 
l'alumnat nouvingut (2 grups) i 
un d'estudi assistit, ambdós 

adreçats a alumnes d'educació 
primària i de secundària; i un 
altre sobre educació emocional i 
teatre, ofert a alumnes de 1r i 2n 
curs d'ESO. Amb aquests tallers 
s'impartiran un total de 300 
hores.

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
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amb un temps de 2min30s26 i a 
només 35 centèsimes del gua-
nyador d'aquesta ronda, el fran-
cès Tom Mancini. A la final, el 
corredor pirinenc va superar 
Mancini i va assolir la segona 
posició amb 2min35s27, 1.19 
segons per davant del represen-
tant francès, i s'ha quedat molt 
a prop de l'or, atès que el nou 

campió, el finès Verneri Poiko-
nen, ha marcat 2.34:74, tan sols 
53 centèsimes per davant de 
Pueyo. Prèviament, l'esquiador 
urgellenc havia fet el millor 
temps de la primera ronda elimi-
natòria, mentre que a quarts de 
final havia passat el tall amb un 
segon lloc a la seva sèrie. 

El fondista del CEFUC va acon-
seguir la medalla de plata el 
passat diumenge en el seu de-
but a les proves d'esquí de fons 
dels Jocs Universitaris d'Hivern, 
que se celebren a Lake Placid, a 
l'estat de Nova York (EUA). Pue-
yo es va classificar per a la lluita 
per les medalles amb una 3a 
posició a la primera semifinal, 

L’urgellenc Jaume Pueyo és el nou subcampió mundial universitari d’esprint

lanç de 7-10 i està empatat amb 
l'IDK Euskotren (10è) i l'Embuti-
dos Pajariel Bembibre (11è), 
mentre que té un marge d'una 
sola victòria sobre el Durán Ma-
quinaria Ensino (13è), l'Innova-

TSN Leganés (14è) i l'Hozono 
Global Jairis, que és l'equip que 
enceta la zona de descens (15è 
amb 6-11). Tanca la classifica-
ció el Tenerife, que segueix 
amb només 2 victòries. 

El Cadí La Seu ha baixat a la 12a 
posició de la Lliga Femenina 
després de la clara derrota 
(82-46) encaixada el passat dis-
sabte a la pista del València. 
L’equip urgellenc té ara un ba-

Derrota del Cadí La Seu a València (82-46)

Triomf de La Seu FC a Artesa de Segre (0-2)
derrota per la mínima (1-0) al 
camp de La Fuliola, que d'aquesta 
manera se situa en segona posi
ció.
També va perdre (0-1) el CF Coll 
de Nargó, que tenia duel pirinenc 
amb el CF Pobla. Els nargonins 
mantenen la 12a posició, amb 15 
punts, mentre que el conjunt pa-
llarès puja fins al 3r lloc, amb 25, 
empatat amb el Vallfogona de Ba-
laguer. Per la seva part, l'Andorra 
B és 10è amb 20 punts, ara empa-
tat amb el Solsona.
Una altra derrota d'aquesta jorna-
da és la que ha encaixat el Futbol 
Club Pirineus al camp de l'UFB 
Jàbac i Terrassa (4-1). Un altre 

equip de Terrassa, el Can Trias, 
ha recuperat el liderat del grup 2 
de Segona Catalana femenina 
amb 26 punts, un més que l'FC Pi-
rineus i el Jàbac i Terrassa, que 
ara estan igualats a 25.

En futbol sala l'Atlètic Club La Seu 
va vèncer a Maials (1-2), i els ur-
gellencs segueixen en segona po-
sició del grup 9 de Segona Catala-
na amb 25 punts, a dos del líder, 
el Palau d'Anglesola.
Finalment, a Segona Catalana fe-
menina (grup 5), l'Atlètic Club 
MRW va perdre a Alcarràs (3-1) i 
es queda a la 8a posició amb 11 
punts.

Gran victòria de La Seu FC el pas-
sat diumenge al camp del líder 
del grup 5B de Segona Catalana, 
l'Artesa de Segre (0-2). Aquests 
valuosos tres punts permeten a 
l'equip urgellenc pujar fins a la 5a 
posició, amb 20 punts, i superar 
l'Agramunt-Gerard Gatell (19 
punts) i el Cervera (18), que 
aquesta jornada han perdut. 

També va guanyar el CF Organyà, 
que va obtenir un treballat triomf 
al camp del cuer, l'Angulària d'An-
glesola (3-4). Els ganxos ocupen 
la 9a posició amb 14 punts.
A Tercera Catalana (grup 15), el 
CE Oliana manté el liderat tot i la 



Necessites assessorament professional 
per adquirir o vendre el teu immoble?

www.finquesplanes.comC. Sant Ot, 2 - La Seu d’Urgell

973 35 45 77
laseu@finquesplanes.com

Nosaltres t'acompanyem abans, 
durant i després de la compravenda



Servei tècnic oficial:

REPARACIÓ, VENDA 
I LLOGUER DE MAQUINÀRIA

973 355 539

Ctra. de Montferrer s/n
25711 Montferrer

Info@msplaseu.cat





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 Marsinyach
C. Major, 34
973 350 120

Del 20 al 26 de gener
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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

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 €




