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

PREMIS:
Guanyadors Or: 150 €
Guanyadors Plata: 150 €
Subcampions Or: Cistella Embotits Espuñes
Subcampions Plata: 1 pizza Familiar Via Fonte

Patrocina:

Dissabte 1 d’abril

Sorteig:
1 Paletero Siux 2023
1 Sessió de reflexologia amb Rosa Rodríguez
1 Sessió de fotos familiar by Lulamoon Fotografia
1 Paletero personalitzat amb el nom 
   del guanyador a càrrec de Proemotion

El sorteig es realitzarà quan acabin 
les finals del torneig

Welcome Pack:
1 Bossa Siux
Coca i xocolata a càrrec de 
Pastisseria Cadí
1 Gorra Urban
1 Consumició Bingo Andorra
1 Overgrip
1 Aigua
Fruita

2 Categories 
(Or i Plata)

InscripcIO:
Socis: 25 €
No socis: 30 €
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Els reptes i les oportunitats de les comunitats energètiques al Pirineu 
seran debatuts en una jornada online

La creació de comunitats ener-
gètiques és un fenomen nou pel 
qual han mostrat interès diver-
sos consells comarcals del Piri-
neu. És per aquest motiu que 
han impulsat una jornada de 
presentació d'experiències i 
debat, programada per al 
pròxim 17 de març, de 10 a 12 
del matí, en format online. L'ac-
tivitat va adreçada a tothom qui 
hi pugui estar interessat, des de 
particulars fins a tècnics de 
transició energètica i càrrecs 
electes locals.

La jornada, que porta per nom 
"Reptes i oportunitats de les 
comunitats energètiques al Piri-
neu", abordarà aspectes bàsics i 
pràctics a través de l'experièn-
cia de comunitats ja creades i 
en funcionament. Les interven-
cions s'obriran amb la d'Anna 
Camp, de la Diputació de 
Girona, que exposarà els exem-
ples de les comunitats energèti-
ques al Pirineu oriental. Per la 
seva part, Santi Martínez parlarà 
de l'energia del Pallars Jussà; 

Elena Capdevila, de la Comuni-
tat Energètica Montolivet; Josep 
Raïmat, de les comunitats ener-
gètiques de la Noguera; i Ignasi 
Ripoll, de la Cooperativa de 
Saldes. El finançament partici-
patiu ciutadà serà tractat per 
Jordi Solé Muntada i, com a 
cloenda, tècnics de l'Institut 
Català d'Energia (ICAEN) infor-
maran de les línies d'ajuts per a 
la creació de comunitats ener-
gètiques.

El Festival del Joc del Pirineu de la Seu d’Urgell obre les inscripcions 
per les experiències lúdiques singulars

El passat divendres 10 de març 
es van obrir les inscripcions 
telemàtiques per a poder parti-
cipar en qualsevol de les expe-
riències lúdiques singulars del 
7è Festival del Joc del Pirineu 
de la Seu d'Urgell, que enguany 
tindrà lloc el cap de setmana del 
divendres 31 de març i dissabte 
i diumenge, 1 i 2 d'abril.

Val a dir que s'hi pot inscriure 
tant públic expert com novell. 
Només cal fer la inscripció de la 
persona que jugui, mentre que 
els acompanyants dels i les 
menors no caldrà que s'hi inscri-
guin si no juguen, però sí que 
hauran d'estar acompanyats 
durant tota l'activitat. Les ins-
cripcions són gratuïtes.
Les experiències lúdiques sin-
gulars, que es juguen en espais 

singulars de la Seu d'Urgell, ofe-
reixen en aquesta setena edició 
del festival més de 700 places i 
més de 80 activitats.
També es podrà reservar plaça 
(si en queden disponibles) al 
punt d'informació del festival 
que es trobarà ubicat al vestíbul 
de la sala Sant Domènec, epi-
centre d'aquest certamen dedi-
cat al joc pensat per a tots els 
públics.



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



6Notícies

El setè Concurs de Dictat Plurilingüe de l’Alt Urgell ja té guanyadors

El setè Concurs de Dictat Pluri-
lingüe per a alumnes de primer, 
segon i tercer d'ESO de l'Alt 
Urgell, recuperat després de la 
pandèmia, ja té els guanyadors i 
guanyadores de l'edició 2023. 
En total s'ha premiat 12 parelles, 
que han estat les millors en les 
proves fetes en català, castellà, 
anglès i francès el passat 16 de 
febrer a l'Escola Oficial d'Idio-
mes de la Seu d'Urgell.

Pel que fa a 1r d'ESO, Jan Suriol 
i Júlia Coromina (Institut Joan 
Brudieu) han estat els guanya-
dors del dictat en llengua catala-
na, mentre que Ona Perarnau i 

Sergi Casanoves (Institut La 
Valira) han guanyat en la prova 
de castellà. En llengua anglesa, 
la parella formada per Aina Bar-
rios i Nina Lerga (Institut Joan 
Brudieu) ha estat la més ben 
puntuada, i en francès s'han 
imposat Ainara Peñailillo i Jana 
Ripoll (Institut Joan Brudieu).

Els guanyadors de 2n d'ESO en 
les diverses llengües han estat 
Núria Pubill i Alba Vilarrubla 
(Col·legi La Salle), en català; 
Noa Coll i Juan Felipe Gil (Insti-
tut Escola d'OLiana), en castellà; 
Laura Acosta i Eric Crespo (Ins-
titut La Valira), en anglès, i Laia 

Rosada i Ada Hidalgo (Institut 
Joan Brudieu), en francès.

A 3r d'ESO els premis han estat 
per a Mariona Fustà i Maria 
Puyals (Col·legi La Salle), les 
més ben puntuades en el dictat 
en català; Noemí Marsinyach i 
Èlia Madrid (Institut Escola 
d'Oliana), les millors en la prova 
de llengua castellana; Joel 
Alfonso i Sandra Garcia (Col·legi 
La Salle), que han guanyat el 
dictat en anglès, i Yosra Aghma-
ri i Gina Moreno (Institut Joan 
Brudieu), els primers classifi-
cats en la prova de dictat en 
francès.

El ple de l'Ajuntament de la Seu 
d'Urgell ha aprovat aquest 
dilluns, per unanimitat, la cessió 
puntual de competències al 
Consell Comarcal de l'Alt Urgell 
perquè dugui a terme l'arranja-
ment i pavimentació del camí 
del Mesclant de les Aigües, a 
més de les obres d'un mur de 
contenció al camí d'Estahó.

El tinent d'alcalde d'Urbanisme, 
Joan Gurrera, va recordar que 
aquestes dues actuacions han 
estat incloses enguany al Pla de 
Camins del Consell, dotat 
econòmicament pel Departa-
ment de Territori de la Generali-
tat amb més d'1,1 milions d'eu-
ros. Al vial del Mescant de les 
Aigües, l'obra ha de permetre 
millorar la circulació i el bon 

estat del camí, en el qual actual-
ment només està pavimentat 
un primer tram. S'hi invertirà 
66.000 euros. En el cas del camí 
d'Estahó, a més d'un mur de 50 
metres, també s'hi eixamplarà 
la cruïlla amb el camí d'Arfa, per 
un valor total de 51.300 €. El ple 
ha ratificat així l'acord que ja 
havia pres la Junta de Govern 
Local.

L'Ajuntament de la Seu aprova la cessió de competències al Consell 
Comarcal per a la millora de dos camins

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





Foto: Ajuntament de la Seu d´Urgell
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La Síndica Municipal de Greuges de la Seu d’Urgell rep, durant el 2022, 
menys queixes i atén més consultes
La Síndica Municipal de Greu-
ges de la Seu d'Urgell, Anna 
Martí, ha rebut menys queixes 
per part de la ciutadania durant 
el passat 2022, però ha atès 
més consultes i ha realitzat més 
assessoraments, augmentant 
el nombre d'actuacions totals. 
Aquestes dades es desprenen 
de l'informe anual sobre la seva 
actuació que aquesta tarda pre-
sentarà davant el consistori mu-
nicipal en el marc d'un ple 
extraordinari.

Així, doncs, si aquesta sindica-
tura va rebre l'any 2021 un total 
de 56 queixes, el passat 2022 
han estat un total de 54 queixes, 
mentre que el nombre total de 
consultes que ha assessorat 
han estat 22, sis més que les 

que va rebre l'any 2021(16). Val 
a dir que 7 de les actuacions 
pertanyen a d'altres municipis 
de la comarca de l'Alt Urgell.

Del total de les 76 actuacions 
realitzades per la Síndica, 58 
s'han presentat de manera pre-
sencial, mentre que 10 s'han fet 
arribar per correu electrònic i 8 

s'ha fet telefònicament. Tal com 
explica Anna Martí, "els ciuta-
dans i ciutadanes prefereixen el 
tracte presencial a l'hora de pre-
sentar una queixa o una consul-
ta".

Pel que fa a la iniciativa de les 
actuacions, les dones segueixen 
sent les que prenen més la 
iniciativa, amb un total de 31, 
per davant dels homes que han 
estat un total de 20. Durant el 
2022, un total de 17 col·lectius i 
8 parelles van presentar davant 
la Síndica alguna queixa o con-
sulta. Per franges d'edat ressal-
ta que 42 són de persones entre 
18 i 55 anys; 34 de persones de 
més de 55 anys; i cap de perso-
nes de menys de 18 anys.

Alumnat de l’Escola Municipal de Música de la Seu d’Urgell participa 
en trobades i tallers musicals

Aquest passat dissabte va tenir 
lloc la trobada de corda amb 
l'alumnat de violí i viola de les 
Escoles Municipals de Música 
de la Seu d'Urgell, Berga i Puig-
cerdà. La jornada va consistir 
amb un matí de treball per fina-
litzar amb una mostra oberta al 
públic a la sala Sant Domènec 
de les obres assajades conjun-
tament.

Diumenge també es van portar 
a terme dues activitats: els 
Petits Concerts de Primavera de 
Cant i "Vine a Cantar" amb els 
Beatles.
En aquest concert amb l'alum-
nat de l'àrea de cant, a la sala 
d'audicions de l'Escola Munici-
pal de Música de la Seu, es van 
interpretar obres de diferents 
estils, amb l'acompanyament al 

piano de Joan Carles Queren-
cia. El concert es va finalitzar 
amb una peça comuna.

D'altra banda, l'alumnat de cor 
de mitjans es va desplaçar fins 
a l'Auditori de Barcelona per 

participar en un taller dirigit per 
la Montse Meneses i acompan-
yats per la música en directe del 
grup Sargent Pepper. Es van tre-
ballar diferents peces del grup 
The Beatles i es va cloure amb 
un concert final obert al públic.



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

Teixits nous que arriben! 



CONVOCATÒRIA DE PLACES

MONITORS DEL CASALET DE VACANCES DE LA LLAR D’NFANTS

Termini de presentació d'instàncies:
fins al dia 29 de març de 2023 a la Seu electrònica 
de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell www.laseu.cat

Per a més informació:
trucar al telèfon 973 350 010, ext. 8057

-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



CONVOCATÒRIA DE PLACES

MONITORS DEL CASAL D'ESTIU

Termini de presentació d'instàncies:
fins al dia 29 de març de 2023, al registre de l'Oficina 
d'Atenció al Ciutadà i a l'Oficina Jove - www.laseu.cat

Per a més informació:
trucar al telèfon 973 350 010, ext. 8057

CONVOCATÒRIA DE PLACES

UNA PLAÇA DE DIRECTOR DEL CASAL D'ESTIU

Termini de presentació d'instàncies:
fins al dia 22 de març de 2023, al registre de l'Oficina 
d'Atenció al Ciutadà i a l'Oficina Jove - www.laseu.cat

Per a més informació:
trucar al telèfon 973 350 010, ext. 8057



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





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 Pau Claris. 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

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 Barios
C. St. Josep de Calassanç, 3

973 350 188

Del 17 al 23 de març

5MANUAL CORPORATIU

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 17 AL 20 DE MARÇ

Ds 18 - 18.15 h            
              20.15 h
Dg 19 - 17.15 h
              19.15 h
Dl 20 - 20.15 h Ds 18 - 20.00 h

Dg 19 - 19.00 h
Dl 20 - 20.00 h

Ds 18
18.00 h
Dg 19
17.00 h

Dilluns 
4,50 €




