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CAMPUS PÀDEL PASQUA 2023
Dies 3, 4, 5, 6 i 7 d’abril de 2023

De 9 a 13 h
De 5 a 15 anys
• Grups segons edats i nivells
• Monitors del club titulats
•  Descomptes del 10% 

per a germans!

Info i inscripcions: 
recepció del club

PREUS:

Alumnes 
Escola Urban

Alumnes externs50 €

45 €

Patrocina: Siux Pàdel

Av. Guillem Graell, 54 - La Seu d’Urgell - 973 35 16 82 - urbansportlaseu@gmail.com
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Minut de silenci a la Seu d’Urgell amb motiu del primer aniversari 
del conflicte bèl·lic a Ucraïna

L'Ajuntament de la Seu d'Ur-
gell es va sumar el passat di-
vendres, 24 de febrer, al 
migdia al minut de silenci a 
favor de la pau i el cessament 
del conflicte bèl·lic a Ucraïna, 
amb motiu del primer any de 
l'inici de la invasió russa a 
aquest país.

Abans d'iniciar-se a aquest 
acte per recordar a totes les 
víctimes del conflicte i mos-
trar la solidaritat amb els al-
caldes i alcaldesses ucraïne-
sos, l'alcalde de la Seu d'Ur-
gell, Francesc Viaplana, i el vi-
cealcalde urgellenc, Jordi Fà-

brega, van llegir conjunta-
ment la Declaració de la 
Xarxa d'Alcaldes i Alcaldes-
ses per la Pau de Catalunya 
amb motiu del primer aniver-
sari de la invasió de Rússia a 
Ucraïna.

La Seu d’Urgell commemorarà el Dia Internacional de les Dones 
amb una desena d’actes de temàtica feminista

Per ordre cronològic, la pro-
gramació dedicada al 8M 
s'iniciarà a la capital alturge-
llenca amb l'exposició 'Del fil 
a la terra' de l'artista Carme 
Invernon que es podrà veure 
des de l'1 fins al 19 de març a 
la sala la Cuina de les 
Monges de la Seu d'Urgell. 
Una exposició inspirada en 
petits objectes sobre l'art de 
cosir i que pretén ser un ho-
menatge a les dones cosido-
res. La mostra es podrà visi-
tar de dimarts a divendres de 
les cinc de la tarda a les nou 
del vespre i els dissabtes de 
deu del matí a dues del 
migdia. La inauguració tindrà 
lloc divendres 3 de març, a 
les set del vespre, amb la pre-
sentació de la mateixa artis-
ta.

El dimarts 7 de març, a les 
vuit del vespre, Cinemes Guiu 
proposa un cinefòrum, amb 
la projecció de la pel·lícula 
Akelarre i un debat posterior. 
El film narra els fets ocorre-

guts al municipi de Zugarra-
murdi (Navarra) al segle XVII, 
quan un col·lectiu de dones 
va ser acusat de bruixeria.
El dimecres 8 de març a les 
11 del matí, a la sala Sant Do-
mènec de la Seu, s'ha orga-
nitzat l'acte institucional del 
Dia Internacional de les 
Dones a l'Alt Urgell, que con-
sistirà en la lectura del mani-
fest commemoratiu. En 
acabar, s'oferirà un petit con-
cert de la mà de Pilar Planavi-
la i Agnès Aràjol, que interpre-

taran obres de dones compo-
sitores.

El dijous 9 de març, el Cine-
club de la Seu ha programat 
la pel·lícula Libertad, de Clara 
Roquets. El film podrà veure's 
a les deu de la nit a Cinemes 
Guiu i el preu de l'activitat és 
de 2 € per a socis/sòcies i de 
4 € per a no socis/sòcies.

Per divendres 10 de març, a 
les nou del vespre, la sala 
Sant Domènec de la Seu aco-
llirà el concert de l'artista ur-
gellenca Clàudia Colom, que 
presenta el seu primer disc 
en solitari, La flor del dimoni. 
Una visió personal de la 
música tradicional a través 
de cançons de composició 
pròpia i d'una acurada forma-
ció acústica, que barreja ins-
truments occidentals amb 
d'altres típics de l'Anatòlia o 
el Pròxim Orient.
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La Germandat de Sant Sebastià de la Seu d’Urgell convoca els assajos 
de les Caramelles de Pasqua
La Germandat de Sant Sebastià 
de la Seu d'Urgell convoca els 
assajos per preparar la cantada 
de les Caramelles de Pasqua, 
amb el lema 'Vine i canta amb 
nosaltres'. Enguany, els cantai-
res ja podran cantar sense mas-
careta.

Els assajos, que se celebraran 
cada divendres a dos quarts de 

deu del vespre al col·legi La 
Salle, començaran aquest 
pròxim divendres 3 de març. Els 
cantaires hauran d'accedir per 
l'entrada situada a la cantonada 
dels carrers Josep Zulueta i 
Sant Joan Baptista de la Salle 
(davant l'oficina de la Caixa).

Tenint en compte que es tracta 
d'un cor masculí, tothom està 

convidat a formar-ne part, inde-
pendentment dels coneixe-
ments musicals o experiència 
coral prèvia que tingui. En cas 
que s'hi vulgui participar, es pot 
assistir al primer assaig on 
l'equip de direcció, format per 
Sonia Lanau, Rafel Llobet i Lluís 
Obiols, explicarà el funciona-
ment i organització dels assajos.

Presentada l’obra 'Lletres que parlen', que situa el 'Llibre de Jutges' de 
la Seu d’Urgell com el text més antic en català

La Sala d'Actes del Seminari 
Diocesà de la Seu d'Urgell va 
acollir el passat dilluns la pre-
sentació oficial de Lletres que 
parlen, el llibre que resumeix 
l'extens estudi sobre els orígens 
de la llengua catalana que han 
elaborat Jesús Alturo i Tània 
Alaix, investigadors de la Univer-
sitat Autònoma de Barcelona, i 
que ha servit per confirmar el 
protagonisme de l'Alt Urgell 
com a bressol dels textos més 
antics íntegrament en català.

Poques hores abans, els dos 
autors havien revelat que, com a 
conclusions més impactants, el 
treball permet corroborar que el 

document en català més antic 
que es coneix a data d'avui és el 
Llibre de Jutges de la Seu d'Ur-
gell, escrit a Organyà entre els 
anys 1060 i 1080 i conservat a 
l'Arxiu Diocesà d'Urgell. Aquesta 
troballa fa que les Homilies 
d'Organyà, que històricament 
ha ostentat aquesta condició, 
passi al segon lloc d'aquest par-
ticular rànquing, mentre que el 
tercer lloc és per a un altre Llibre 
de Jutges, el que es conserva al 
Monestir de Montserrat.

Jesús Alturo, catedràtic del De-
partament de Ciències de l'Anti-
guitat i de l'Edat Mitjana de la 
UAB, i Tània Alaix, investigadora 

del Seminari de Paleografia, Co-
dicologia i Diplomàtica, han dut 
a terme al llarg dels darrers 
anys una recerca en què han 
analitzat milers de manuscrits. 
El treball s'ha fet en arxius i 
biblioteques històriques tant de 
Catalunya i d'Espanya com de 
França, Itàlia i el Vaticà, i han 
permès adquirir nous coneixe-
ments importants sobre les 
arrels del català. La presentació 
del llibre que recull aquest 
estudi, editat per La Magrana, 
ha estat presidit per l'arquebis-
be d'Urgell i copríncep d'An-
dorra, Joan-Enric Vives, i el 
canonge arxiver del Bisbat d'Ur-
gell, mossèn Benigne Marquès.

BAR RESTAURANT

zTapes variades, entrepans freds i calents, brasa, 

arrossos, hamburgueses, esmorzars, especialitat 

bacallà i pop. Sarsuela i mariscada per encàrrec.

z Sala chill out amb música ambiental per desconnectar.

z Local ampli i molt acollidor

Plaça del Codina, 4 - La Seu d’Urgell - Tel. 973 044 338

Menú diari: 13 €  - Diumenges: 14,50 €
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Polígon industrial La Seu c/d n.11

25700 La Seu d’Urgell

T. 973 350 182 - F. 973 353 402

E-mail: fustes@grauigrau.com

Obert el termini per presentar sol·licituds als ajuts per iniciatives de 
caràcter solidari i cooperatiu
L'Ajuntament de la Seu d'Urgell 
va obrir aquest dimecres 1 de 
març la convocatòria de sub-
vencions per a persones físi-
ques o jurídiques (ONG) que 
portin a terme iniciatives de 
caràcter solidari i cooperatiu 
durant l'any 2023.

El període de presentació de 
sol·licituds és fins al dia 21 de 
març. Les sol·licituds s'han de 
tramitar de manera telemàtica 
des de l'enllaç del web munici-

pal, amb els impresos oficials 
que fixa l'Ajuntament urgellenc.

La convocatòria d'aquestes 
subvencions té dos objectius 
principals: potenciar que les 
entitats sense ànim del lucre del 
nostre municipi col·laborin o 
portin a terme, directament o 
amb contrapart en el país de 
destí, projectes de cooperació al 
desenvolupament; i distribuir, 
tot o una part de la consignació 
pressupostària, en règim de 

concurrència competitiva l'im-
port que s'atorga a cada sol·lici-
tant.

L'import màxim de la suma de 
les subvencions que s'atorga-
ran és el que correspon a la con-
signació pressupostària que és 
de 21.786,75 €. Val a dir que es 
determinarà l'import atorgat per 
a cada sol·licitant seguint les 
indicacions de les bases regula-
dores d'aquestes subvencions.

El Museu Diocesà d’Urgell ofereix una visita guiada sobre les particularitats 
de tres de les seves principals obres
En el marc de la campanya 'Les 
Mil Cares dels Museus' que 
impulsa la Xarxa de Museus de 
les Terres de Lleida i Aran, el 
Museu Diocesà d'Urgell ha pre-
parat una visita guiada per 
aquest dissabte 4 de març al 
matí (11:30 h), sota el títol 
'Obres viatgeres: descobreix els 
viatges internacionals d'algunes 
obres de la col·lecció'. L'activitat 
donarà a conèixer als assistents 
la història particular que hi ha al 
voltant de tres de les obres més 
importants que es conserven en 
aquest recinte patrimonial urge-
llenc: el Beatus (s. X), el retaule 

d'Abella de la Conca (s. XIV) i el 
calze i la patena de Núria (s. XIII).

Per participar-hi cal reservar 
plaça prèviament al correu elec-
trònic museudiocesa@bisba-
turgell.org o bé trucant al telè-
fon 973 353 242. La Xarxa de 
Museus està formada per una 
dotzena d'equipaments. Els 
seus fons, en dades globals, 
abasten més de 40.000 obres i 
objectes.

Amb la campanya 'Les Mil 
Cares dels Museus', pretenen 
"donar protagonisme a les per-

sones que treballen als 
museus", expliquen. L'acció pro-
mocional dura dues setmanes i 
s'acabarà aquest diumenge 
vinent, 5 de març. En la mateixa 
línia, aquests dies el Museu fa 
una publicació cada dia als 
seus perfils a xarxes socials -a 
Facebook, Instagram i Twitter- 
sota el nom 'Museu Catedral de 
la Seu d'Urgell'. En aquests mis-
satges hi presenta cadascun 
dels professionals que treballen 
al museu en diferents àmbits, 
com són direcció, conservació, 
neteja, comunicació, atenció al 
públic i guiatge.



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



Esquerra: Consol Ubach i Maria Llorens



per exterior o 
interior, per fer tot 
allò que imaginis, 
coixins, cortines...

Teixits nous que arriben! 



L’església de Sant Pere de la Parròquia d’Hortó, declarada bé cultural 
d’interès local

L'Oficina Jove de l’Alt Urgell obre les inscripcions per als cursos de 
monitor i de premonitor de lleure

Es tracta d’un temple romànic amb cripta, una tipologia poc habitual a l’Alt Urgell
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Emplaçades a uns cinc-cents 
metres al nord del nucli de la 
Parròquia d'Hortó, mig amaga-
des entre un bosquet d'alzines i 
la línia d'alta tensió, les restes 
de l'antiga església de Sant Pere 
corresponen a un antic temple 
romànic, probablement cons-
truït al segle XI, del qual no es 
coneix cap evidència documen-
tal. És un element del patrimoni 
comarcal molt poc conegut que 
no acostuma a figurar als ca-
tàlegs habituals.

Es tracta d'una església de tipo-
logia poc habitual a la comarca 
de l'Alt Urgell, construïda a dos 
nivells, dels quals el nivell supe-
rior corresponia a l'església prò-
piament dita, i l'inferior a una 
cripta. L'accés original a la 
cripta es trobava al centre de la 
nau de l'església, i es feia a 
través d'una portella quadran-
gular on començava un tram 
d'escales que hi baixava. Les 
escales, com bona part de la 
cripta, encara es conserven. Ac-
tualment, a més, un gran esvo-
ranc obert a l'absis del conjunt 
aporta un altre accés directe 
des de l'exterior.

La tipologia d'església romànica 
amb cripta és relativament poc 
habitual a la comarca de l'Alt 
Urgell. A banda de l'església de 
Sant Pere de la Parròquia exis-
teix un model similar a l'ermita 
de la Mare de Déu de la Troba-
da, en la qual hi ha una cripta en 
el sector que es conserva de 
l'antiga església romànica, amb 
un accés molt similar al de Sant 
Pere, ubicada per sota del nivell 
de l'actual església barroca. A 
les comarques veïnes, desta-
quen les esglésies romàniques 

amb cripta de Sant Esteve 
d'Olius o l'església vella de Sant 
Pere de Madrona, totes dues al 
Solsonès. No està clara la fun-
cionalitat de les criptes en 
aquesta tipologia d'esglésies. 
Els especialistes plantegen di-
verses hipòtesis que es mouen 
entre la seva tipificació com a 
espai de celebracions litúrgi-
ques especials, potser restringi-
des al clergat, o la seva vincula-
ció a la representació de 
drames litúrgics.

L'Oficina Jove de l'Alt Urgell 
(OJAU) va obrir el passat di-
marts 28 de febrer les inscrip-
cions per l'oferta formativa 
Pack Lleure Primavera 2023 
que inclou el curs de monitor/a i 
de premonitor/a de lleure. Les 
inscripcions es podran fer direc-
tament des del web de l'Ajunta-

ment de la Seu d'Urgell a l'enllaç 
https://tramits.laseu.cat/
absis/ead/webspublicacion/
emiservicio/catala/Tramites/
E4C02FC478B9410F9DB8-
DEB4F72241FD.ASP

El regidor de Joventut de l'Ajun-
tament de la Seu d'Urgell, Joan 

Llobera, manifesta que "un any 
més, des de l'OJAU continuem 
apostant per la formació dels i 
les joves de la Seu i comarca 
amb el Pack Lleure 2023, amb 
dos nous cursos de premoni-
tor/a i monitor/a de lleure, que 
es duran a terme aquesta pri-
mavera".



-TAKE AWAY-

Horario: 12 a 16 h / 19 a 23 h

Lunes cerrado

873 451 723

PAU CLARIS, 38 BAJOS - 25700 LA SEU D’URGELL
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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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FARMÀCIA DE GUÀRDIA - LA SEU D’URGELL

Farmàcia Purgimon

C. St. Joan Bta. La Salle, 52
973 351 307

Del 3 al 9 de març

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 3 AL 6 DE MARÇ

Ds 4 - 18.00 h

Dg 5 - 17.15 h en CAT

            19.45 h

Ds 4 - 20.15 h

Dg 5 - 19.45 h

Dl 6 - 20.15 h

Dv 3 - 20.15 h

Ds 4 - 17.45 h

Dg 5 - 17 h

Dv 3 - 20 h

Ds 4 - 20 h

Dl 6 - 20 h




