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3 Notícies

El Consell Comarcal de l’Alt Urgell aprova el pressupost per al 
2023, de 10,5 milions d’euros

El Consell Comarcal de l'Alt 
Urgell ha aprovat el pressu-
post de l'ens per a l'any 2023, 
que ascendeix a 10.538.314 
euros. L'acord s'ha pres en 
la sessió plenària d'aquest 
dijous, 9 de febrer, amb els 
vots a favor dels grups que 
formen part del govern (Junts 
i ERC) i amb el vot en contra 
del grup de l'oposició (Com-
promís). El pressupost d'en-
guany representa un augment 
del 10,5% respecte al de l'exer-
cici de 2022.

El departament al qual es des-
tinaran més recursos serà el 

de Serveis Socials, amb una 
despesa prevista 2.476.385 
euros, el que suposa el 23% 
del pressupost total del Con-
sell Comarcal. La segona par-
tida més destacable és la que 
correspon al desplegament de 
programes, els més impor-
tants dels quals són el Camina 
Pirineus i l'Impulsa Energia. 

Per la seva part, al departa-
ment d'Educació es destina-
ran 1.412.352, partida en la 
qual s'inclouen el transport i el 
menjador escolar i els ajuts de 
menjador a famílies.

Una altra partida significativa 
és la dels serveis als munici-
pis, amb 574.145 euros de 
pressupost, en la qual s'in-
clouen les dues noves places 
del Servei d'Assistència Tècni-
ca als ajuntaments (SAT), 
aportades per la Diputació de 
Lleida. També és de destacar 
la partida de Medi Ambient, 
que ascendeix a 598.836 
euros, amb un pes important 
de la gestió de les depurado-
res d'aigües residuals. A Turis-
me i Cultura, el Consell Co-
marcal hi destinarà enguany 
386.735 euros.

El Carnaval de la Seu d’Urgell recupera el Ball de l’Ossa

La celebració del Carnaval a la 
Seu d'Urgell presenta enguany 
com a novetat més destacada 
'El Ball de l'Ossa', tradició que 
recupera la comissió de feste-
jos de la Germandat de Sant 
Sebastià, que sortirà dissabte 
18 de febrer, a dos quarts de 
dotze del migdia, des de la 

plaça Soldevila, continuarà pel 
carrer de la Font, la placeta de 
Sant Miquel i finalitzarà a la 
plaça Patalín.

Abans d'aquesta representa-
ció popular de teatre i dansa 
entorn d'una ossa, a dos 
quarts d'onze del matí del 

mateix dissabte tindrà lloc la 
cantada del cor de l'Estudianti-
na amb caçons satíriques, al 
llarg i ample del mercat set-
manal.

El Carnestoltes de la Seu d'Ur-
gell inclou una programació 
amb una desena d'activitats.
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Prop de 217 mil euros per a la rehabilitació de l’edifici dels antics 
jutjats de la Seu d’Urgell per acollir l’Escola de Formació d’Adults
 

Alumnes de l’Escola de Música de la Seu d’Urgell i del Conservatori 
de Música dels Pirineus gaudeixen de tres concerts a Berlín
Del 10 al 12 de febrer l'alum-
nat i professorat de l'Escola 
Municipal de Música de la Seu 
d'Urgell i del Conservatori de 
Música dels Pirineus han 
pogut gaudir de tres concerts 
a Berlín. El primer dels con-
certs, ofert per la Filharmònica 
de Berlín, en el segon, van 
poder gaudir de l'òpera 
"Carmen" de Bizet, i en el 
darrer van assistir el que va 
oferir la Rundfunk Sinfonieor-
chester Berlin.
A més dels concerts, l'alum-
nat va poder visitar diversos 
museus, com el Museu Jueu, 
així com el mur de Berlín.

L'Ajuntament de la Seu d'Ur-
gell ha rebut 216.708,55 € pro-
cedents de la Diputació de 
Lleida per finançar la rehabili-
tació i consolidació de l'edifici 
dels antics jutjats perquè 
puguin acollir l'Escola de For-
mació d'Adults.
L'equip de govern municipal 
afirma que amb la millora 

d'aquest immoble, situat a la 
plaça del Pati Palau, "ajudarà a 
revitalitzar el centre històric i 
retornar als urgellencs i urge-
llenques un edifici emblemàtic 
de la Seu d'Urgell, que compta 
amb un important valor his-
tòric i patrimonial. A més, la 
gran tasca que porta a terme 
l'escola d'adults es mereix 

unes instal·lacions a l'alçada 
d'aquest servei públic".

Cal recordar que l'edifici dels 
antics jutjats va ser declarat 
Bé Cultural d'Interès Local 
(BCIL) en el passat ple munici-
pal del mes de setembre.



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
Arcavell 25799 - Lleida
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Prop de 150 alumnes d’ESO de l’Alt Urgell participaran en el Concurs de 
DictatPlurilingüe
Prop de 150 alumnes de primer, 
segon i tercer d'ESO de l'Alt 
Urgell participen aquest dijous, 
16 de febrer, en la setena edició 
del Concurs de Dictat Plurilingüe 
de la comarca. Es tracta d'una 
iniciativa del Servei Educatiu Alt 
Urgell – Cerdanya, l'Escola Ofi-
cial d'Idiomes, l'Ajuntament de 
la Seu d'Urgell i el Consell Co-
marcal de l'Alt Urgell que té com 
a objectiu posar en valor la 
importància de l'ortografia en 
l'educació.

L'activitat es desenvolupa a les 
aules de l'Escola Oficial d'Idio-
mes de la Seu d'Urgell i a les del 
Centre Empresarial i Tecnològic 
de l'Alt Pirineu (CETAP), totes 
elles ubicades a l'edifici de les 
Monges. En total, s'utilitzen 
dotze espais, un per cada 
idioma i curs.

Les quatre llengües del Dictat 
Plurilingüe seran català, caste-
llà, anglès i francès. Enguany els 
textos dels dictats seran tots 

d'escriptores contemporànies. 
Hi participen alumnes de l'insti-
tut Joan Brudieu, l'institut la 
Valira i el col·legi La Salle, de la 
Seu d'Urgell, i l'Institut Escola 
d'Oliana, seleccionats pels ma-
teixos centres. Una de les parti-
cularitats del concurs és que els 
concursants participen per 
parelles, la qual cosa comporta 
el treball compartit en una acti-
vitat habitualment individual.

Anna Martí, reelegida com a Síndica Municipal de Greuges de la Seu 
d’Urgell
L'actual Síndica Municipal de 
Greuges de la Seu d'Urgell, Anna 
Martí, ha estat reelegida per 
ostentar aquest càrrec cinc 
anys més. Així ho han votat per 
unanimitat tots els grups muni-
cipals que conformen el ple de 
l'Ajuntament urgellenc en la 
sessió plenària celebrada el 
passat dilluns.

Anna Martí va acceptar la reno-
vació del càrrec amb "renova-
des energies per afrontar els 
pròxims anys la tasca de síndica 
de greuges del municipi". Per la 
seva part, l'alcalde de la Seu 

d'Urgell, Francesc Viaplana, i els 
portaveus dels grups munici-
pals van elogiar i reconèixer la 
bona feina portada terme per 
Anna Martí com a síndica muni-
cipal de greuges en aquests 
darrers cinc anys.

Anna Martí va ser escollida De-
fensora del Ciutadà per unani-
mitat dels grups municipals el 
febrer de 2018.

Cal remarcar que l'ordenança 
del Defensor/a del Ciutadà de la 
Seu d'Urgell recull en el seu arti-
cle número 5 que la durada del 

càrrec és per un període de 5 
anys, i que en finalitzar aquest 
període, i en cas que no s'hagi 
designat encara el seu succes-
sor, el defensor o defensora del 
ciutadà quedarà prorrogat en 
l'exercici de les funcions del 
càrrec fins aquella designació i 
sempre que no manifesti per 
escrit la voluntat de no conti-
nuar aquest termini.

La durada màxima total d'una 
persona en el càrrec serà de 10 
anys, siguin o no consecutius, 
incloent els períodes de pròrro-
ga tal com indica l'ordenança.

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



XERRADA INFORMATIVA SOBRE NCA: dia 1 de març a les 18 h al teatre de l'escola.
Per conèixer el projecte educatiu de la Salle i la metodologia NCA, famílies des de P3 
fins a 4t d'ESO, us convidem a assistir a aquesta taula rodona, en format familiar, on 
famílies, mestres i alumnes ens explicaran en què consisteix l'NCA.
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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





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





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 Peruchet
C. Joaquim Viola Lafuerza, 14

973 355 550

Del 17 al 23 de febrer
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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

Ds 18 - 18.00 h
Dg 19 - 17.15 h

Dv 17 - 20.15 h

Ds 18 - 20.15 h

Av. del Salòria 55 - La Seu d’Urgell 
973 35 01 66 - www.cinemesguiu.com Anuncia’t

lesmesures@gmail.com

OFERTA I DEMANDA

Dilluns 
4,50 €

DEL 17 AL 20 DE FEBRER

Dv 17 - 20.00 h
Ds 18 - 17.45 h
              20.00 h
Dg 19 - 17.00 h
              19.15 h
Dl 20 - 20.00 h

Dg 19 - 19.30 h
Dl 20 - 20.15 h




