
Polígon Industrial La Seu
Carrer E, 18, 25710 

La Seu d’Urgell, Lleida
Tel. 973 36 00 76

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

www.lesmesuresonline.es Núm. 780. Del 10 al 16 de març de 2023 

• Venda pneumàtics de tot tipus
• Reparació de pneumàtics de tot tipus
• Servei de carretera
• Pre ITV
• Manteniments
• Frens
• Suspensions
• Distribucions
• Embragues
• Bateries





Foto: Comú d’Andorra

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

3 Notícies

Oberta la presentació de treballs al Premi Joles Sennell de Contes 
Infantils
La Biblioteca Sant Agustí, Rà-
dioSeu i l'Ajuntament de la Seu 
d'Urgell ja han obert el termini 
de presentació de treballs al 
Premi Joles Sennell de Contes 
Infantils. Aquest és el setè any 
que es concedeix aquests guar-
dons i la 14a edició des que es 

va crear el Concurs Contes que 
Compten. Els originals es poden 
enviar telemàticament fins al 
dia 7 de maig.

El concurs premia un any més 
contes adreçats al públic infan-
til i escrits per autors de totes 

les edats. Hi ha guardons en un 
total de cinc categories, dividi-
des en franges d'edat: A (10-11 
anys), B (12-13 anys), C (14-15 
anys), D (16-17 anys) i E (majors 
de 18 anys). En cadascuna hi ha 
dos premis, a banda dels accès-
sits que decideixi el jurat.

UNNIC, el gran casino d’Andorra, obre les seves portes
El passat dissabte 4 de març, el 
casino UNNIC va obrir les seves 
portes al públic amb un acte 
d'inauguració dut a terme 
durant el migdia. L'acte va 
comptar amb la presència de 
grans autoritats del país i de la 
parròquia d'Andorra La Vella. El 
cap de govern Xavier Espot, el 
cònsol major d'Andorra La Vella, 
David Astrié, el cònsol menor, 

Miquel Canturri, van ser algunes 
de les personalitats que van 
acudir en aquest acte. El cap de 
govern va ser qui va tenir l'honor 
de tallar la cinta inaugural en 
companyia del cònsol major 
Astrié, a més dels directius del 
nou centre d'oci. Ivan Armen-
god, director general d'UNNIC, 
Marc Martos, conseller general, 
i Ventura Espot, president de 

Jocs S.A., van donar la benvin-
guda als primers visitants del 
primer casino d'Andorra.

Fotos: Policia d’Andorra

mitjançant les imatges que han 
gravat les càmeres de videovigi-
lància de l'establiment, de la 
firma Cepsa.

Detenen l’autor d’un robatori a una benzinera d’Encamp
La Policia d'Andorra va detenir 
el passat divendres al vespre 
l'autor d'un robatori amb arma 
blanca a una benzinera d'En-
camp. El cos policial, en coordi-
nació amb la Duana, havia acti-
vat al migdia l'operació "gàbia" 
per reforçar els controls als 
passos fronterers, cosa que ha 
generat retencions a la frontera 
del riu Runer. I paral·lelament, 
ha difós a les xarxes socials 
fotos de l'autor de l'atracament, 

Segons va informar la Policia, 
l'avís de l'incident es va produir 
cap a 3/4 de 12 del migdia. El 
presumpte delinqüent es va 
tapar la cara amb un mocador 
de coll i va amenaçar l'emplea-
da de la benzinera amb un gani-
vet de cuina, d'uns 25 centíme-
tres de full. Fonts policials 
també indiquen que l'home va 
actuar sol i que s'havia empor-
tat un botí menor, d'uns 500 
euros.



Foto: Ajuntament de la Seu d´Urgell
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L’Espai Ermengol compta amb noves maletes pedagògiques que fan 
que les visites siguin més inclusives

L'Espai Ermengol-Museu de la 
Ciutat de la Seu d'Urgell segueix 
treballant per a fer més inclusiu 
l'equipament a través de l'expe-
riència sensorial en les visites. 
Aquesta aposta es tradueix en 
la incorporació de noves male-
tes pedagògiques que fan més 
accessible els continguts de les 
diferents exposicions que ofe-
reix aquest equipament museís-
tic.

Al respecte, el tinent d'alcalde 
de Cultura i regidor de Patrimo-
ni Cultural i Museus de l'ajunta-
ment de la Seu d'Urgell, Carlos 
Guàrdia, explica que a partir de 
les auditories d'accessibilitat 

promogudes per l'Ecomuseu de 
les Valls d'Àneu -que desenvolu-
pa les tasques de museu de 
suport territorial a l'Alt Pirineu i 
Aran- "hem realitzat un seguit 
d'actuacions per tal que les acti-
vitats que s'ofereixen a l'Espai 
Ermengol siguin més inclusives, 
com ara les guies de lectura 
fàcil del museu per tal d'ajudar a 

les persones amb dificultats de 
comprensió a entendre millor 
els textos; l'adquisició d'un kit 
sensorial per a persones amb 
TEA; l'audiovisual amb llenguat-
ge de signes vinculat al patrimo-
ni formatger de la Seu i l'Alt 
Urgell o les visites guiades (la 
ruta del formatge i les muralles 
de la ciutat de la Seu medieval), 
també amb llengua de signes. 
La previsió per aquest any és la 
d'implementar més actuacions 
a partir de l'auditoria anterior-
ment esmentada, per tal de 
millorar l'accés físic i realitzar 
altres activitats adreçades a 
col·lectius vulnerables o en risc 
d'exclusió social".

Inaugurada l’exposició 'Del fil a la terra' de Carme Invernón a la sala la 
Cuina de la Seu d’Urgell

L'artista Carme Invernón expo- 
sa 'Del fil a la terra' a la sala la 
Cuina de la Seu d'Urgell. La 
mostra consta de peces de 
ceràmica i pintures que s'inspi-
ren en els petits objectes de les 
dones cosidores. 'Del fil a la 

terra' obre la programació del 8 
de març al nostre municipi. Es 
pot visitar fins al 25 de març de 
dilluns a divendres de 17 a 20 
hores, i dissabtes d'11 a 14 
hores. L'entrada és lliure.



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

-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



Foto: Bombers Nargó
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macambients.com

Mobles Farràs • Carrer Major, 50 • La Seu d’Urgell • Tel. 973 350 127

Ambients
singulars

La brigada comarcal de l’Alt Urgell recupera més de 70 quilòmetres de 
senderes i 60 de pistes forestals
La comarca de l'Alt Urgell ha dut 
a terme, gràcies als participants 
del programa Treball i Forma-
ció, una important tasca de 
manteniment i recuperació de 
senderes i pistes forestals al 
llarg de l'any 2022. Gràcies a 
aquesta intervenció, s'han recu-
perat més de 70 quilòmetres de 
senderes i s'ha fet el manteni-
ment de més de 60 quilòmetres 
de pistes forestals, de tal 
manera que s'han reobert antics 
camins i s'ha millorat l'accés a 
diversos nuclis habitats.

L'objectiu del programa Treball i 
Formació, impulsat pel Servei 
d'Ocupació de Catalunya (SOC), 
és el de contractar i formar per-
sones amb problemes d'inser-

ció laboral, per tal de millorar-ne 
l'ocupabilitat. Des del 2013 el 
Consell Comarcal de l'Alt Urgell 
gestiona aquest programa que, 
a més d'ajudar col·lectius amb 
dificultats d'accedir a un lloc de 
treball, promou la comarca 
millorant l'accessibilitat a zones 
naturals i rurals, fomentant així 
el turisme sostenible i la conser-
vació del medi ambient. Per a 
això, s'han dut a terme tasques 
de desbrossament, neteja i 
manteniment tant dels camins 
com de les voreres de les pistes 
forestals.

El resultat ha estat una millora 
significativa en la qualitat i 
seguretat dels camins i pistes, 
la qual cosa permet els visitants 

gaudir de la natura d'una 
manera més còmoda i segura. 
Des de la comarca de l'Alt Urgell 
es convida tots els interessats a 
visitar les senderes i pistes 
forestals recuperades i a gaudir 
de la bellesa natural de la zona.

En opinió del president del Con-
sell Comarcal, Martí Riera, "és 
immens l'esforç que s'està fent 
per recuperar els antics camins, 
que es compten per centenars 
en una comarca tan extensa 
com la nostra" i ha afegit que 
"es tracta d'un patrimoni que 
posem a l'abast de les perso-
nes, tant de la comarca com de 
fora, que sàpiguen apreciar-lo i 
que tinguin cura de no malme-
tre'l."

Els Bombers extingeixen un incendi en una àrea d’escalada de Coll de Nargó

Els Bombers van extingir, el 
passat divendres a la tarda, un 
incendi de vegetació al terme 
municipal de Coll de Nargó. 
Segons van informar els Bom-
bers de Nargó, el foc es va 
iniciar en una àrea on habitual-
ment s'hi reuneixen aficionats a 
l'escalada i podria haver estat 
originada per l'encesa d'una 
foguera.
En els treballs d'extinció hi van 
prendre part efectius tant dels 
Bombers Voluntaris nargonins 

com de la caserna de la Seu 
d'Urgell. Tot i que el foc ha estat 
de petites dimensions i que es 
va poder extingir ràpidament, 
des del cos de Bombers han 
aprofitat per fer una crida a la 
responsabilitat i demanar pre-
caució a l'hora d'encendre 
fogueres al medi natural, tenint 
en compte que en l'actual con-
text de sequera poden provocar 
un incendi molt fàcilment, tal 
com s'ha demostrat en aquest 
cas.
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per exterior o 
interior, per fer tot 
allò que imaginis, 
coixins, cortines...

Teixits nous que arriben! 



Servei tècnic oficial:

REPARACIÓ, VENDA 
I LLOGUER DE MAQUINÀRIA

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

Info@msplaseu.cat

OFERTA 
MOTOAIXADA + KIT DE RODES I APORCADOR 

Oferta fins a esgotar existències

599 € 
IVA INCLÒS

PREU DE 
LLOGUER: 
40 €/dia





Salut 12

Anna Gómez
Infermera CAP 
de la Seu d'Urgell

Medicaments orfes

Gairebé tothom ha sentit a 
parlar de les malalties minori-
tàries, o té algun familiar o al-
guna persona del seu entorn 
que en pateix alguna. Es diuen 
minoritàries (anteriorment 
eren malalties rares) perquè 
afecten un nombre molt baix 
de persones: menys de 5 per 
cada 10.000 habitants. S'esti-
ma que n'hi ha més de 7.000 
diferents i això fa que el nom-
bre total de persones que les 
pateixen sigui molt significa-
tiu: entre 27 i 36 milions a Eu-
ropa i prop de 350.000 a Cata-
lunya.
Les malalties minoritàries 
acostumen a tenir un origen 
genètic, són més freqüents en 
infants i afecten qualsevol òr-
gan o sistema de l'organisme 
(sovint més d'un). Solen ser 
greus, cròniques i incapaci-
tants, i tenen un gran impacte 
en la qualitat de vida de les 

persones afectades i el seu 
entorn. El procés de diagnòs-
tic d'aquestes malalties pot 
ser llarg i feixuc i moltes 
d'elles no disposen d'un trac-
tament específic.

Els medicaments destinats al 
diagnòstic, la prevenció o al 
tractament específic de malal-
ties minoritàries s'anomenen 
medicaments orfes. La Unió 
Europea els regula per estimu-
lar-ne la investigació i el des-
envolupament, i afavorir que 
les persones afectades per 
malalties minoritàries dispo-
sin també de tractaments es-
pecífics.

On puc trobar més informa-
ció sobre medicaments orfes 
i malalties minoritàries?
Orphanet (Portal sobre malal-
ties minoritàries i medica-
ments orfes).
Ciberer (Centre d'Investigació 
Biomèdica en Xarxa de Malal-
ties Minoritàries).

Malalties Minoritàries
El passat 28 de febrer, es va 
celebrar el Dia Mundial de les 
Malalties Minoritàries, promo-
gut per l'Organització Europea 
de Malalties Minoritàries (EU-
RORDIS). L'objectiu és donar a 
conèixer les malalties rares i 
posicionar-les com una priori-
tat social i sanitària.

Per a l'edició d'enguany, la 
campanya europea va triar el 
lema "Rare is many. Rare is 
strong. Rare is proud", amb la 
voluntat de destacar la impor-
tància de la resiliència i l'espe-
rit de comunitat enfront 
d'aquestes malalties, que 
afecten 300 milions de perso-
nes arreu del món. A Catalun-
ya, amb el lema "Junts fem 
pinya", la jornada es va centrar 
en la necessitat de fer accions 
formatives i divulgatives per 
promoure una societat més 
inclusiva i empàtica, i de dotar 
d'eines les persones afecta-
des i el seu entorn perquè pu-
guin participar, cada vegada 
més, en la presa de decisions 
sobre ètica, recerca i accés 
als medicaments.



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

@betriublascomariapilar.betriublasco



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



Es ven o es lloga box 
individual amb llum a 
zona Caprabo. Fàcil 
accés. Interessats trucar 
al tel. 680 460 763

Es ven pis a la Seu, zona 
Avinguda Salòria. 3 
habitacions, 1 bany, cuina 
independent, rebost, 
menjador. Completament 
reformat. Interessats 
trucar al tel. 606 329 708

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. 
Contacte: 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 mecà-
nic 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
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LES OPINIONS I CONTINGUTS DELS
COL·LABORADORS DE LA REVISTA
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JORDI SÁNCHEZ RODRÍGUEZ
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IMPRESSIÓ
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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 Guilanyà
Av. Guillem Graell, 16

973 355 891

Del 10 al 16 de març
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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

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

Anuncia’t
lesmesures@gmail.com

OFERTA I DEMANDA

DEL 10 AL 13 DE MARÇ

Dg 5 - 17 h

Ds 11 - 17.45 h

Dg 12 - 17 h

Ds 11 - 19 h
Dg 12 - 20 h

Ds 11 - 20.15 h
Dg 12 - 19.15 h
Dl 13 - 20.15 h

Ds 11 - 18 h
Dg 12 - 17.15 h

Ds 11 - 20 h

Dilluns 
4,50 €




