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

� � � � � � � � � � �
� � �� � � � � � �� � � � � � � � �

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

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

www.lesmesuresonline.es Núm. 774. Del 27 de gener al 2 de febrer de 2023 
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La Seu d’Urgell, una vegada més, serà un 
escenari gegant on jugar i una ciutat implicada 
en el 7è Festival del Joc del Pirineu
El passat dilluns es va presentar 
la setena edició del Festival del 
Joc del Pirineu que organitza 
l'Ajuntament de la Seu d'Urgell, i 
que enguany tindrà lloc el cap 
de setmana del 31 de març i 1 i 
2 d'abril.

La presentació d'aquest esde-
veniment dedicat al joc "clara-
ment" diferenciat de la resta 
dels certàmens que s'organit-
zen tant a Catalunya com a la 
resta de l'estat ha anat a càrrec 
de l'alcalde de la Seu d'Urgell, 
Francesc Viaplana, la 1a tinent 
d'alcalde i regidora de Promoció 
Econòmica, Mireia Font, el vice-
alcalde urgellenc, Jordi Fàbre-
ga, i un dels directors tècnics i 

membre de Quimera Entertain-
ment Company, Marc Travé.

"Un esdeveniment de la ciutat 
totalment consolidat, un festival 
del joc de referència a Catalun-
ya que presenta una especifici-
tat respecte a la resta: en el 
nostre festival hi juga tota la 
ciutat, on tota la ciutat participa. 
El joc és cultura, i la Seu d'Urgell 
hi creu, ja que no només interve-
nen diverses àrees municipals, 
sinó que intervenen comerços i 
restaurants, on es juga en diver-
sos espais singulars de la 
ciutat. Tot això fa que el Festival 
del Joc del Pirineu sigui únic", va 
manifestar l'alcalde urgellenc, 
Francesc Viaplana.

Museu Diocesà d’Urgell, nou 
espai de joc

Per la seva part, la regidora de 
Promoció Econòmica, Mireia 
Font va explicar les principals 
novetats de l'edició d'enguany 
del festival com són l'ampliació 
dels espais de joc amb un total 
de 19, distribuïts per tota la Seu 
d'Urgell.

El Parc Natural del Cadí-Moixeró, únic lloc del Pirineu on es troba una 
planta fins ara només vista a l’est d’Europa

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

Com ens agrada l’any nou! New look!

El Parc Natural del Cadí-Moixe-
ró ha fet un estudi sobre la Tha-
lictrum foetidum, una planta 
rara que es troba en situació de 
perill i que ara per ara només 
s'ha localitzat en indrets 
pròxims a l'espai natural. És 
l'únic lloc més a l'oest dels Alps 
on s'ha detectat. Està previst 
que l'espècie s'incorpori al ca-
tàleg de flora amenaçada de 

Catalunya per incrementar la 
seva protecció. La planta viu en 

prats molt rocosos, fissures de 
rocams i entre mates de gine-
bró. L'estudi ha permès localit-
zar al voltant de 2.000 exem-
plars que s'estenen per una su-
perfície de 4,5 hectàrees, tot i 
que més del 90% es concentra 
en menys de mitja hectàrea. 
L'indret es troba en una zona 
limítrofa del Parc.

Foto: Pere Aymerich
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Agents de les GRAE rescaten un cavall en una piscina privada de la 
Seu d’Urgell
Agents del Grup d'Actuacions 
Especials (GRAE) dels Bombers 
de la Generalitat van rescatar el 
passat diumenge al matí a un 
cavall que havia caigut en una pis-
cina d'una finca particular de la 

Seu d'Urgell. Segons van informar 
els Bombers, l'avís es va rebre cap 
a dos quarts de deu del matí.

L'animal es va poder rescatar 
sense patir danys amb l'ajut d'una 

màquina i un arnès. Prèviament, 
es va buidar l'aigua de la piscina, 
que tenia una alçada de dos 
metres. Un cop rescatat, es va 
assecar el cavall, que tremolava a 
causa de les baixes temperatures.

La Generalitat crea un grup de treball que 
s'encarregarà de proposar millores per als 
refugis de muntanya de Catalunya
El Govern de la Generalitat de 
Catalunya ha creat un grup de 
treball específic per proposar me-
sures de millora i d'ordenació dels 
refugis de muntanya. L'objectiu 
és que els integrants d'aquest 
equip presentin les seves conclu-
sions en un termini màxim de tres 
anys. Concretament, aquest iden-
tificarà els refugis que actual-

ment hi ha a Catalunya, descriurà 
les instal·lacions amb què esti-
guin dotats, proposarà a l'execu-
tiu accions per fomentar l'interès 
públic i impulsarà la col·laboració 
institucional entre la Generalitat, 
les altres administracions i els 
organismes públics i privats. El 
Grup de Treball de Refugis de 
Muntanya de Catalunya, que es 

reunirà com a mínim cada sis 
mesos, estarà adscrit a Presidèn-
cia i comptarà amb el suport del 
Consell Català de l'Esport.

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



Tractament dietètic integratiu: disfuncions tiroidals, 
hiperlipèmies (colesterol i triglicèrids elevats), esteatosi hepàtica 
(fetge gras), diabetis M2, sobrepès i obesitat, sm (síndrome 
metabòlica), primor i recuperació estrès posttraumàtic.
Gastritis, patologies intestinals: intoleràncies alimentàries, 
sibo, imo, síndrome de l’intestí hiperpermeable (budell foradat), 
síndrome de l’intestí irritable, diverticulosi, dispèpsies (males 
digestions, "mals de panxa") per diferents causes, disbiosis.
Interpretació i explicació de paràmetres analítics. 
• Peticions segons patologia i interès terapèutic.
• Gastronomia dietètica amb menús per distints tractaments.
• Acompanyament de dejunis.
• Dietes veganes i O-L-V.

M. Pilar Betriu Blasco
Dietista/nutricionista (CESNID, UB)
Màster en psicopatologia clínica
Des de fa 27 anys em dedico a la consulta 
de dietètica/nutrició a l’àmbit clínic

Truca’m: 
678 287 620 

o escriu: 
pilarbetriu@gmail.com

Consulta on line
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Andorra promociona la seva gastronomia a Madrid
Andorra ha estat país convidat en 
la 21a edició del Congrés interna-
cional de gastronomia Madrid 
Fusión, que es va celebrar a la 
capital d'Espanya des del passat 
dilluns fins dimecres. Es tracta 
d'un esdeveniment internacional 
on hi participen xefs i cuiners de 
renom internacional de 27 països 
del món, amb 190 expositors i 
preveu acollir més de 20.000 visi-
tants.

El ministre de Turisme i Teleco-
municacions, Jordi Torres, i el 
director general d'Andorra Turis-
me, Betim Budzaku, van estar pre-

sents a la inauguració del congrés 
i van destacar que la presència 
d'Andorra "referma l'aposta dels 
darrers anys per consolidar la 
gastronomia andorrana com un 
referent turístic del nostre país, 
com ara l'esdeveniment Andorra 
Taste, que celebrarà la seva 
segona edició del 13 al 17 de 
setembre".

En aquesta ocasió, Andorra ha 
comptat amb un estand de 24 
metres quadrats, on es va poder 
gaudir de degustacions de pro-
ductes d'Andorra i amb la repre-
sentació de 14 productors agríco-

les i artesans del país. Com a país 
convidat, el Principat es va enca-
rregar d'oferir als congressistes, 
ponents i periodistes que van par-
ticipar en la jornada d'ahir un 
menú, basat en la gastronomia de 
muntanya i maridat amb produc-
tes andorrans, que va anar a 
càrrec dels cuiners Carles Flinch 
–Can Manel–, i Dolors Pal i Josep 
Maria Troguet –Borda Raubert–.
Aprofitant la seva estada a 
Madrid, el titular de Turisme i 
Telecomunicacions va mantenir 
una breu trobada amb el ministre 
d'Agricultura, Pesca i Alimentació 
espanyol, Luís Planas.

El Govern d’Andorra adjudica l’heliport a Heliand i Helinord

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

L'UTE formada per Heliand i Heli-
nord ha estat l'adjudicatària de la 
concessió de l'heliport nacional 
d’Andorra que es construirà a la 
Caubella, segons va anunciar el 
Ministeri de Presidència, Econo-
mia i Empresa del Govern d’Ando-
rra a través del BOPA. La durada 
de la concessió s'allargarà durant 
un termini de 30 anys des de la 
signatura del contracte. En l'edicte 
es recorda, a més, que el preu 
màxim a pagar pel Govern serà de 

7.627.034 euros en concepte 
d'aportació per compensar els 
resultats operacionals negatius, 
calculats anualment durant els 
30 anys de concessió. En cas 
de resultats positius, l'empresa 
abonarà un cànon del 10% en cas 
de no tenir pre clearance, i d'un 
15% en cas de tenir pre clearance 
de l'Ebitda calculat abans de l'apli-
cació del cànon. L'oferta inclou 
una pista principal de 100x20 
metres ampliable, una pista addi-

cional dedicada a vols d'emergèn-
cies mèdiques i de rescat, tres 
posicions d'estacionament pavi-
mentades i un hangar de més de 
800 m². Com a infraestructures 
addicionals el projecte contempla 
un edifici terminal i comercial 
de 900 m² a dos nivells, un bar-
cafeteria, una zona per a activi-
tats comercials i un aparcament 
annex de 60 places.



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

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



Servei tècnic oficial:

REPARACIÓ, VENDA 
I LLOGUER DE MAQUINÀRIA

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

Info@msplaseu.cat

MOTOSERRA MINI 
OLMO L20 

+ BATERIA 2AH X1 
+ CARREGADOR

160 € 
IVA INCLÒS





Pol. Industrial, parcel·la B-16
Apartat de correus 219

25711 Montferrer - Lleida
deltariba@telefonica.net

LLOGA’M

973 355 757
608 517 080





finalitat, sinó perquè l'ésser 
humà estigui en pau i feliç.

El ioga va ser recopilat, coordi-
nat i sistematitzat per Patanjali, 
en la seva obra clàssica "Yoga 
sutras", formada per 196 aforis-
mes. Patanjali, també va crear 
un seguit de pautes a dur a ter-
me per aconseguir aquesta unió 
i tranquil·litat, conegut com "Los 
8 peldaños de Patanjali", 
aquests són:

• Yama (moral universal)
• Niyama (autopurificació)
• Asana (postura)
• Pranayama (control de la respi-
ració)
• Pratyahara (control dels sentits)
• Dharana (concentració)
• Dhyana (meditació)
• Samadhi (il·luminació)

Cada una d'aquests estadis, es 
practiquen de manera indivi-
dual, fent una sanació interna 
per oferir-te la millor versió de 
tu.

Ara que en saps una mica més, 
pots comprendre que practicar 
ioga, té molts beneficis. 
Aquests són tan físics, mentals 
i espirituals.

De manera resumida, el ioga 
t'ofereix:
• Tranquil·litat emocional, aju-
dant a evadir l'estrès
• Millora l'estat físic
• Aporta millor consciència físi-
ca, mental i espiritual
• Aporta una vida més plena

Per a mi, descobrir el ioga, va 
ser un abans i un després. T'ani-
mo a practicar-lo.

Espero que hagis gaudit 
d'aquesta informació.

Amb amor,

Txell Borromeo
Professora de ioga a l'Urban i a 
Bhakti_Ioga (+34 644 284 208).

Parlem del ioga i els seus beneficis

Salut 12

Namasté lectora o lector!

Sóc la Txell i avui em presento a 
parlar-te del ioga i els seus be-
neficis.

Primer, permet-me que et posi 
una mica en context, per si no 
coneixes el ioga, explicar-te una 
mica què és.

El ioga és una filosofia ori-
ginària de l'Índia, el seu signifi-
cat és unió què es pot interpre-
tar de diverses maneres, unió 
entre tu i l'univers. Et pot sonar 
estrany, ja que, generalment, el 
que entenem per ioga, és un se-
guit de postures (Asanas) que 
ens ajuden a tenir un cos més 
tonificat i flexible, però el ioga, 
no va ser creat amb aquesta 





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

973 351 307

Del 27 de gener al 2 de febrer

DEL 27 AL 30 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 

Dies, Horaris i més informació a
www.cinemesguiu.com

Dilluns 
4,50 €




