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Ara toca

PASSAR
COMPTES
Ens trobem a l’equador del mandat i, tal i com ens 

vam comprometre, ens disposem a passar comptes 

dels compromisos que vam contreure a inici de 

legislatura, a través d’un acte públic.

Aquesta acció, que concebem com a profundament 

democràtica, l’entenem com justa davant del ciutadà 

que és mereixedor de rebre explicacions sobre l’acció 

desenvolupada pel govern de la ciutat, d’allò que s’ha 

fet i d’allò que no s’ha pogut realitzar.

Pretenem explicar-nos i compartir un espai amb la 

citadania per tal de rebre suggeriments i comentaris. 

Us convidem a participar en l’acte que realitzarem 

el proper 13 de juny a les 20h a Sala la 
Immaculada. 

Serà un acte obert a tothom, amb la intervenció 
de tot l’equip de govern i amb l’objectiu de crear 
un diàleg amb els ciutadans. 

Us esperem!

GESTIONEM 
ELS RECURSOS

GENEREM
 OPORTUNITATS

ENDRECEM 
LA CIUTAT

CUIDEM
 LES PERSONES

EQUIPEM
 LA CIUTAT

IMPLIQUEM
 LES PERSONES

FEM TERRITORI
 FEM PAÍS



Àngel Rubio

Plaça dels Oms, 1

25700 La Seu d’Urgell

Tel. 973 350 010

sindicmunicipalgreuges@aj-laseu.cat

Actitud la Seu, més que mai

Dos anys perduts. Temps d’esperança

Honestedat, treball i il·lusió

Dos anys de legislatura; molta feina feta i molta energia per acompanyar la ciutat per un 
camí de més prosperitat i més oportunitats per a tothom. Transformació d’espais urbans; 
nous i millors serveis públics; menys atur i més feina; treball conjunt amb entitats, asso-
ciaciacions i clubs; participació; projecció de la ciutat a l’exterior; cura dels detalls; planifi-
cació estratègica... i tanta feina que ens queda! Tot fet d’acord amb els compromisos del 
programa de govern que vam presentar a les eleccions i que va rebre la confiança majo-
ritària. 
Actitud la Seu, aquest era el missatge de la nostra campanya. Un missatge ben present per 
nosaltres durant tots aquests mesos. Actitud la Seu és actuar en positiu! Això hem fet i en 

això ens mantindrem, malgrat alguns intents barroers d’assetjament mediàtic i a les xarxes 
que traspassen tots els limits de la crítica política i que malauradament estan emparats 
irresponsablement per algun grup municipal. 
La Seu necessita esperit positiu, persones que entenguin l’Ajuntament com un servei als ciu-
tadans, gent que treballi incansablement, regidors disposats a pensar més en la ciutat que 
en el seu partit... Des del govern municipal, fidels al nostre compromís amb tots vosaltres, 
continuarem treballant amb actitud la Seu! 

Grup Municipal del Partit Demòcrata

Com està La Seu avui, respecte al juny de 2015? MENYS població, MÉS botigues tancades i 
MÉS preocupació pel futur dels comerços, de les empreses i del conjunt dels urgellencs. La 
Seu és ara una ciutat més deixada i menys neta, amb un espai públic més deteriorat, amb 
un Ajuntament menys transparent. En els darrers 10 anys no hi ha hagut cap idea gran de 
l’alcalde Batalla i el seu equip per tal d’ajudar a La Seu a superar l’actual situació de paràlisi.
En aquest dos anys l’alcalde no ha defensat els interessos del nostre Hospital davant la 
Generalitat, no ha fet res per promoure habitatge social i no hi ha propostes per ajudar a la 
revitalització econòmica.

Des de Compromís x La Seu creiem que CAL UN CANVI a l’Ajuntament. Cal escoltar a la gent, 
a tots els grups municipals i a totes les associacions per a fer un canvi real. Cal definir les 
prioritats de la ciutat, posar les bases per tornar a recuperar dinamisme econòmic i la il·lusió 
pels emprenedors que volen invertir. Seguirem fent propostes de dinamització econòmica, de 
turisme, de gestió de l’espai públic, de sanitat, d’urbanisme i d’habitatge públic per a posar 
les bases per una Seu del futur.

Grup Municipal Compromís X La Seu

Ja hem arribat a la meitat del mandat; amb una sensació que el temps passa massa ràpid 
per tot el què volem fer i que alhora, es dilaten els dies quan esperem l’acció del govern.
Al llarg d’aquests casi dos anys hem anat aprenent els procediments i les dinàmiques a mida 
que presentàvem propostes, ens les declinaven, tornàvem a reformular-les, ens corregien 
de nou, fins a trobar la manera de concretar aquells projectes a què ens vam comprometre 
amb els nostres votants. No ens hem arronsat davant de cap negativa ni ens hem sentit 
acomplexats de la comprensible falta d’experiència de què partíem i hem afrontat la nostra 
obligació de representar els nostres veïns i veïnes de La Seu de la sola manera que sabem 
i en què creiem; amb honestedat, treball i tota la il·lusió que ens genera aquesta dedicació a 
la ciutat on vivim i criem els nostres fills.

Hem comès errors i en cometrem perquè mai deixarem d’explorar possibilitats per arribar 
als objectius que ens marquem. Només de les accions pròpies  aconseguim aprenentatges 
personals i valuosos que ens fan créixer; no ens serveix un “sempre s’ha fet així” si creiem 
que el resultat no és el millor.
Amb tot, som el grup municipal que obté més consensos i suports en les mocions que pre-
sentem així és que, aquesta actitud cooperativa i conciliadora que ens defineix i que demos-
trem, la podem oferir a qui encara li cal aprendre.

Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya

La CUP ens presentàvem a les eleccions des de la humilitat de ser nous però també amb la 
dignitat, coherència i empenta d’haver estat sempre al carrer plantant cara a les injustícies i 
teixint moviment. Dos anys desprès podem dir orgulloses que l’Esquerra Independentista és 
encara més present al carrer, treballant de bracet amb multitud de col·lectius i fent créixer 
el moviment popular que cada dia és més fort.
A l’ajuntament, hem treballat de forma constructiva aconseguint que es treballi en l’elabo-
ració d’un estudi sobre mecanismes de participació i que es desenvolupi un Pla d’Igualtat 
d’Oportunitats de profunditat. Hem celebrat que el Cau aconseguís espai, que s’estudiï la 
municipalització de la zona blava, que el moviment veïnal del casc antic entri a diversos 
òrgans de debat i hem evitat l’externalització dels comptadors d’aigua. 

No hem aconseguit que es faci un informe per saber quan deixem d’ingressar per les exemp-
cions d’IBI, ni aplicar mesures per mobilitzar els pisos buits. Tampoc mantenir els voluntaris 
del Banc d’Aliments, ni la redacció conjunta del nou projecte. Malgrat al plenari si vam acon-
seguir aprovar mocions que així ho detallaven, el govern n’ha fet cas omís.
Mirant endavant, cal augmentar la feina realitzada dins i fora l’ajuntament, seguir sumant 
experiència i coneixements per construir alternatives des de l’esquerra independentista per 
la Seu, fer-la possible i real.

Grup Municipal de la CUP

És obligació de tota institució pública, donar a conèixer la feina 
feta i contribuir amb la màxima transparència a proporcionar la 
confiança dels ciutadans en les institucions i
les persones que les representen,
i això ho vaig fer el passat dia 15 de maig a través de la lectura 
pública a la Sala de Plens de la Memòria-Informe de les actuaci-
ons del Síndic durant l’any 2016. 
Aquest informe es pot trobar al web de l’ajuntament de la Seu d’Urgell
No em cansaré d’incidir a l’administració municipal que s’han de 
trobar solucions per que l’oci nocturn i el descans de les perso-
nes trobin un encaix coherent dins de la nostra ciutat. Els locals 
musicals s’han de controlar i tenen que tindre totes les condici-

ons tècniques per que el soroll que produeixen no sigui pertorba-
dor del tant necessari i merescut descans.
El Síndic, no te poder executiu i per tant no pot modificar ni anular 
resolucions o actes administratius, però si que atenem a les per-
sones directament i sense barreres,escoltant les seves queixes i 
reivindicacions, ajudant-les i orientant-les, el Síndic contribueix a 
millorar la nostra societat i el funcionament de l’administració. Hi 
ha un llarg camí per recórrer, però estic completament convençut 
que si tots plegats,hi posem dedicació, bona voluntat, i a més, 
sumem esforços, els resultats seran magnífics.
Aquest és el meu sincer compromís, que m’agradaria compartir 
amb tots vosaltres. 

SÍNDIC MUNICIPAL DE GREUGES



La gestió econòmica duta a terme des de l’inici del mandat ha seguit la línia marcada els anys anteriors: gestionar 
els recursos municipals en un context desfavorable amb l’objectiu d’atendre els serveis del dia a dia i les necessitats 
de la ciutadania sorgides arran de la crisi. La rigorositat en aquesta gestió ha permès mantenir la congelació 
dels impostos i continuar reduint l’endeutament municipal, al temps que s’atén el funcionament de la ciutat.

La Seu tanca el pressupost del 2016 amb 
estalvi i reducció del deute municipal

Transparència i Bon govern i Treball fronterer: 
dues regidories de nova creació

GESTIONEM ELS RECURSOS

L’Ajuntament de la Seu d’Urgell ha tancat el pressupost del 2016 amb un estalvi 
net d’1,3 ME i un romanent de tresoreria de 2,6 ME. Aquesta darrera xifra permetrà 
al consistori disposar de cara als comptes del 2017 d’una quantitat d’1,5 ME per 
a inversions. D’altra banda, el deute municipal s’ha reduït fins als 8 ME i la ràtio 
d’endeutament és actualment del 69%, mentre que el termini de pagament a 
proveïdors no supera els trenta dies.
Aquestes dades suposen un present i un futur favorable per als serveis públics i les 
inversions de la ciutat.

L’organització del nou govern municipal per al mandat municipal 2015-2019 va pre-
veure la creació de dues noves regidories. L’una, la de Transparència i Bon govern, 
destinada a dissenyar una estratègia de participació de la ciutadania en la presa de 
decisions, així com a facilitar l’accés a la informació de la institució.
L’altra, de Treball fronterer, per poder anticipar-se als canvis que es produeixin en el 
mercat andorrà i ajudar millor a un important col·lectiu de treballadors i treballadores 
de la ciutat. 
Val a dir que les dades sobre contractacions de treballadors fronterers mostren una 
evolució positiva: l’augment entre mitjans de 2016 i mitjans de 2017 ha estat del 31,3%.

S’ha reduït l’endeutament municipal en 7,5M d’euros

L’Ajuntament de la Seu d’Urgell congela 
per vuitè any consecutiu els impostos 
municipals
Per vuitè any consecutiu l’Ajuntament ha congelat els impostos munici-
pals. La decisió respon a un compromís programàtic de l’equip de govern 
i es pren malgrat que l’IPC interanual ha augmentat l’últim any 0,3 punts.
Els tributs no s’apugen a la capital de l’Alt Urgell des de l’any 2009, en 
què ja no es van modificar l’IBI, les plusvàlues i les llicències d’obertura. 
Fins i tot el 2010 es va optar, en plena crisi econòmica, per aplicar una 
rebaixa de mig punt a les ordenances.
La nova congelació fiscal per al 2017 té com a objectiu ajudar les per-
sones, famílies i empreses, i contribuir a la recuperació econòmica. La 
mesura s’ha pogut implementar un any més gràcies al bon estat de 
les finances de l’Ajuntament, que permeten no augmentar els impostos 
sense perjudicar el bon funcionament del consistori, ja que són els tri-
buts els que garanteixen el finançament dels serveis públics. 

Caixer automàtic per pagar tributs i 
multes
Des de fa un any, es poden pagar els tributs i multes a través del caixer 
automàtic que hi ha instal·lat al vestíbul de l’Oficina d’Atenció Ciutadana 
de l’Ajuntament.  
Aquest servei va adreçat a aquells ciutadans que no tinguin domiciliades 
les taxes (IBI, plusvàlues, ocupació via pública, entre d’altres), però que 
amb el codi de barres que porta la notificació o l’avís corresponent 
podran fer el pagament a través d’aquest caixer.
L’objectiu d’aquest servei és facilitar al ciutadà el pagament de taxes i 
multes d’una manera més còmode, i alhora reduir al màxim el cobrament 
en efectiu. 

L’atur ha disminuït a la Seu 
en 2 anys en 149 persones. 

(abril 2015: 760 persones aturades / 
abril 2017: 611 persones aturades)

Sabies que...?

2015

8 M
D’EUROS

2016

15,5 M
D’EUROS

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014



El manteniment de la la cohesió social és un dels objectius bàsics marcats des de l’inici del mandat: tenir cura 
dels sectors més vulnerables amb la creació de nous recursos; procurar per la seguretat de les persones; pugnar 
per la igualtat d’oportunitats laborals amb la creació de programes propis d’inserció laboral per a la inserció social; 
treballar per disposar d’espais educatius per preparar el capital humà, atendre la diversitat i garantir els millors 
estàndards en qualitat de vida són les fites de totes les àrees d’Atenció a les Persones.

CUIDEM LES PERSONES

Vehicle de recollida de productes 
frescos
El projecte compta amb una altra novetat: un vehicle isotèrmic per a la 
recollida dels productes frescos cedits pels establiments, que ha estat una 
donació de La Caixa.

La Seu dóna suport a la població refugiada 
de Síria
L’Ajuntament de la Seu ha promogut diferents accions de suport 
a l’acollida de població refugiada víctima de la guerra civil de Síria. 
Aquest suport es va manifestar, en primera instància, amb l’adhesió de 
l’Ajuntament a la xarxa ciutadana de poblacions acollidores de persones 
refugiades, a través de la posada en marxa del registre de famílies 
acollidores i col·laboradores. Posteriorment, els Consells Municipals de 
Solidaritat i Cooperació i el d’Infants van participar amb una campanya 
d’emergència i un vídeo solidari. També l’Escola Municipal de Dansa va 
oferir un espectacle benèfic a la causa. El ple de l’Ajuntament va aprovar 
una moció proposada pel Fons Català de Cooperació on es clarificava i 
coordinava la tasca que s’esperava dels ajuntaments.

Òmnia Kids: projecte pioner a Catalunya 
per a la integració d’infants amb 
transtorn de l’espectre autista
Òmnia Kids es troba en la seva segona edició. Es tracta d’un programa 
destinat a fomentar la socialització d’infants diagnosticats amb trans-
torn de l’espectre autista. La iniciativa es du a terme des del Punt Òmnia, 
amb la col·laboració del Consorci d’Atenció a les Persones de l’Alt Urgell, 
a través del Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç (CDIAP).
Òmnia Kids és una iniciativa pionera al país, i en aquest segon any de 
funcionament ha ampliat la seva activitat amb diferents col·laboradors 
que han organitzat diversos tallers.
Per aquesta segona edició s’ha comptat amb el suport de la Diputació 
de Lleida.

Després de 22 anys de funcionament, el projecte Aliments per la Solidaritat encara una 
nova etapa. A partir d’aquest mes de maig el projecte ha traslladat la seva activitat 
principal a les noves instal·lacions cedides i reformades per l’Ajuntament de la Seu, 
que consten d’un espai de Supermercat Solidari i d’un de magatzem.
Els darrers 6 anys la distribució dels aliments s’ha fet al local cedit per Càritas ubicat 
al carrer dels Canonges.

Reciclar bé, també és solidaritat és el títol de la campanya duta a terme durant el 
2016 per la Mancomunitat d’Escombraries i que, mitjançant l’augment de la recollida de 
residus orgànics, ha destinat els beneficis obtinguts d’aquest increment de deixalles a 
la compra de productes per abastir el projecte Aliments per la Solidaritat. Els beneficis 
obtinguts provenen de l’estalvi de les despeses que genera el fet de no reciclar la ma-
tèria orgànica, més els ingressos provinents de fer-ho correctament. A més reciclatge, 
més aliments.
Aquesta campanya ha recollit en un any prop de 19.575€ amb una iniciativa que potencia 
la sostenibilitat i alhora reverteix en acció social.

El Banc dels Aliments es renova: nou projecte i 
noves instal·lacions

La Mancomunitat d’Escombraries de l’Urgellet 
col·labora amb 20.000€ amb el Banc dels Aliments  

Sabies que...?
S’ha celebrat a la Seu el primer acte 

de reconeixement dels esportistes 
i clubs de l’Alt Pirineu i Aran, on 

s’ha distingit 53 esportistes i clubs 
que van excel·lir durant el 2016



Ocupació per a joves a través del 
programa de Garantia Juvenil
L’Ajuntament de la Seu compta amb quatre joves titulats amb un con-
tracte de pràctiques remunerades de sis mesos, a través del programa 
de Garantia Juvenil. El programa s’emmarca en una inciativa europea 
d’ocupació per reduir l’atur juvenil.
La iniciativa se suma als programes engegats anteriorment amb l’objec-
tiu de donar oportunitats als joves perquè puguin tenir la seva primera 
experiència professional a l’Alt Urgell.

Maialen Chourraut, homenatjada a la Seu 
d’Urgell pel seu Or olímpic als Jocs de Rio
La piragüista Maialen Chourraut va ser homenatjada pel Consistori urge-
llenc en reconeixement a la medalla d’or guanyada en els Jocs Olímpics 
de Rio 2016.

Reobert l’espai de salut afectiva i sexual 
de l’Oficina Jove de l’Alt Urgell
Aquest mes de gener s’ha posat en marxa, de nou, la consulta de salut afecti-
va i sexual situada al centre cívic de l’Escorxador. El servei, que obre el darrer 
dijous de cada mes, és personal, confidencial i gratuït i és ofert per l’Associació 
Antisida de Lleida, amb la col·laboració del servei de salut de l’Oficina Jove de 
l’Alt Urgell, i pretén acompanyar a persones i famílies assessorant sobre afec-
tivitat i sexualitat.

Recuperació de les bonificacions per a 
famílies nombroses i monoparentals a 
les Escoles Artístiques Municipals i la 
llar d’infants
Des d’inicis de l’any 2016 les famílies nombroses i, com a novetat, les 
monoparentals poden gaudir de bonificacions per a les Escoles Artís-
tiques Municipals i la llar d’infants. Aquests descomptes van haver de 
suprimir-se en un moment d’extrema dificultat econòmica, quan tots els 
esforços econòmics es van dirigir a prestar ajuda a les famílies que teni-
en necessitats bàsiques per cobrir. L’equip de govern es va comprometre 
a recuperar aquests ajuts en el moment que la situació econòmica co-
mencés a millorar i es puguessin mantenir els ajuts a les famílies en si-
tuació de vulnerabilitat i recuperar els incentius per escoles municipals.

Augment de les mesures per lluitar 
contra l’exclusió residencial
L’Ajuntament ha treballat en diferents aspectes en matèria d’habitatge 
amb l’objectiu d’afrontar la problemàtica que pateix part de la pobla-
ció: es compta amb un estudi del parc d’habitatge vacant, per detectar 
les vivendes buides susceptibles a ser destinades a habitatge social; 
a través de la petició per tal de ser receptors de pisos provinents de 
llançaments, s’ha obtingut 4 habitatges provinents d’entitats bancàries; 
es treballa la urgència habitacional a través de la mesa d’emergència; 
es tramiten els ajuts de Lloguer just, de les Prestacions econòmiques 
urgents especials i els ajuts d’habitatge provinents de fons propis; i es 
disposa d’un habitatge que fa la funció de recurs d’emergència per rea-
llotjar casos en risc d’exclusió residencial.

L’Ajuntament de la Seu ha institucionalitzat els actes de reconeixement públic a tots els 
esportistes, equips i clubs urgellencs que assoleixen resultats rellevants en les seves 
disciplines: podi ens els Campionats de Catalunya i/o Espanya i posicions destacades en 
competicions oficials internacionals.
Durant el 2016 i en els mesos transcorreguts de 2017 s’ha homenatjat a 110 esportis-
tes que practiquen piragüisme, hoquei patins, patinatge artístic, karate, bàsquet, futbol 
sala, trial, esquí nòrdic, esquí de muntanya i kickboxing. 
El Consistori ha creat un obsequi exclusiu que només reben les persones a qui se’ls 
reconeix aquest mèrit. 

Des del mes de novembre del 2016, la Seu i l’Alt Urgell compten amb un nou recurs es-
pecialitzat que treballa amb infància en situació de desemparament o en risc d’estar-hi. 
Aquest equip està ubicat a la Seu, és gestionat pel Consorci d’Atenció a les Persones, i 
dóna servei a les comarques de l’Alt Urgell, el Solsonès i la Cerdanya lleidatana.
El recurs completa els serveis adreçats a l’àmbit d’infància i adolescència en situació 
d’especial vulnerabilitat amb què compta el Consorci: el Centre Obert de l’Alt Urgell, el 
Servei Socioeducatiu Itinerant, i el Programa Marc d’infància en risc de l’Alt Urgell.

Actes de reconeixement als esportistes de la ciutat

La Generalitat de Catalunya, a petició del Patronat de la Fundació Sant Hospital, aporta 
2 milions d’euros extraordinaris per tal d’eixugar el deute històric i garantir la sostenibi-
litat econòmica i el futur assistencial del centre. 
Les millores permanents en els serveis mèdics,  els programes de formació continuada 
per als professionals, el codi d’urgència, els acords amb altres hospitals per estalviar 
260 desplaçaments de pacients, el nou servei d’hospitalització a domicili, el projecte 
d’obres que permetrà renovar i ampliar places a la residència, l’equilibri econòmic del 
centre, l’enfortiment d’aliances amb la Generalitat i, sobretot, la ingent feina dels pro-
fessionals de l’Hospital marquen realitats i reptes d’una institució clau per la comarca.

Aposta contínua per la millora de l’Hospital

Nou recurs per l’Alt Urgell: Equip d’Atenció a 
la Infància i a l’Adolescència en situació de 
vulnerabilitat



Una de les prioritats d’aquesta legislatura és generar oportunitats per tal d’afavorir la creació d’ocupació mitjan-
çant estratègies de suport a les empreses, de millora de la formació per als treballadors, d’ajuts als emprenedors, 
del suport al comerç local i al sector turístic, i de l’assentament de les bases per al desenvolupament econòmic de 
la ciutat, basant-nos en la potenciació dels propis recursos. 

GENEREM OPORTUNITATS

Aquest mes de febrer s’ha presentat l’IMPULSA 2026, el Pla Estratègic de Dinamitza-
ció de la Seu i la comarca, eina per dinamitzar tant econòmicament com socialment 
el conjunt del territori en els pròxims deu anys.
Aquest projecte participatiu, que engloba la Seu i l’Alt Urgell consta de tres fases: 
diagnosi, objectius i estratègia, i pla d’acció. Cadascuna d’aquestes tres fases comp-
tarà amb les seves eines de participació.
Actualment ens trobem en la fase de diagnosi, que definirà diferents mecanismes 
per copsar, de forma participativa, la valoració dels agents i de la ciutadania de tota 
la comarca. En la fase d’objectius i estratègia, es constituiran grups d’estratègia 
amb un panell d’experts i grups temàtics. Pel que fa a la fase del pla d’acció, que 
s’iniciarà el 2018, la participació es vehicularà a través de fòrums de la ciutadania, 
esdeveniments puntuals i sessions de treball amb el panell d’experts.
Tothom que hi estigui interessat es pot adreçar a www.impulsa2026.cat on s’ha 
habilitat un formulari de participació.

La Seu d’Urgell serà l’escenari, del 4 al 7 d’octubre de 2018, conjuntament amb Andorra 
la Vella, dels primers Jocs Special Olympics transfronterers i que se celebren al Pirineu.
La manifestació esportiva més important per a persones amb discapacitat intel·lectual, 
reunirà prop de 3.000 persones entre esportistes, entrenadors i familiars, a banda del 
col·lectiu de voluntaris.
Els Special Olympics són una manifestació esportiva però també de convivència, supe-
ració, inclusió, activitats socials i lleure i una eina essencial per aconseguir una major 
visibilitat de les persones amb discapacitat intel·lectual i una millor qualitat de vida del 
col·lectiu i les seves famílies.

Fira de Sant Ermengol: aparador 
gastronòmic, econòmic, social, i cultural 
de la Seu

Durant els dos darrers anys, s’ha incidit en l’especialització de la 
fira en l’àmbit gastronòmic de proximitat. La consolidació i la feina 
constant en la Fira de Formatges Artesans del Pirineu posiciona la Seu 
com a referent del formatge de qualitat. Com a ciutat del formatge, 
es treballa durant tot l’any, sumant els esforços de l’Ajuntament, 
l’Espai Ermengol i altres entitats i empreses que aporten formació 
especialitzada i activitat econòmica. 
La passada edició es van iniciar dues noves línies: la fira de Productes 
Ecològics del Pirineu (PEP) i la Cuina del Formatge. La PEP compta 
amb el doble objectiu de potenciar els elaboradors de productes amb 
certificat ecològic del territori, i de donar un nou atractiu al carrer 
dels Canonges. Ambdues propostes es volen potenciar com a  dos 
elements estratègics més del conjunt de la Fira.

IMPULSA 2026, Pla Estratègic de Dinamització de 
la Seu i l’Alt Urgell

La Seu d’Urgell i Andorra la Vella acolliran 
els Jocs Special Olympics 2018

L’Escanyabocs Compleix 
10 anys sent un referent en 

les proves esportives de 
muntanya al Pirineu

Sabies que…?



El passat mes de novembre es van celebrar les jornades professionals de gastronomia 
i de la cuina dels Pirineus, Gastropirineus, on van tenir lloc una vintena de sessions 
amb la participació de trenta ponents, entre cuiners representants de nou comarques 
del Pirineu Català, i deu experts de les diferents entitats i institucions que han donat 
suport al projecte. 
Una de les accions fou el Sopar de les Estelles dels Pirineus, que es va celebrar al 
l’Hotel Castell de Ciutat, i que va aplegar més de 150 persones, en un àpat elaborat 
pel restaurant Les Cols d’Olot, Ca l’Enric de La Vall de Bianya, Els Casals de Sagàs, la 
Fonda Xesc de Gombrèn, i el restaurant L’Estany Clar de Berga, amb la col·laboració del 
El Castell de Ciutat. 
Gastropirineus, és la primera acció transversal concebuda per potenciar, promocionar 
i posar en valor la cuina i la gastronomia del Pirineu català, i un dels principals objectius 
és elaborar un catàleg de plats i productes d’aquestes comarques.

La Seu d’Urgell organitza el congrés 
europeu ENOS

Del 27 al 29 de setembre d’aquest any la Seu acollirà el congrés 
europeu de natura i esport que promou l’European Network of 
Outdoor Sports (ENOS). El congrés serà organitzat conjuntament 
per l’Ajuntament de la Seu i l’Institut Nacional d’Educació Física de 
Catalunya (INEFC) i estarà obert a la participació d’agents vinculats 
al turisme, l’esport, el medi ambient i el desenvolupament local que 
té com a objectiu compartir estratègies de desenvolupament en 
activitats esportives en el medi natural. 
La Seu d’Urgell pretén ser una de les capitals dels esports a la natura 
del sud d’Europa i acollir un congrés d’aquestes característiques és 
una oportunitat per aconseguir aquest objectiu, donar-se a conèixer 
i reivindicar la ciutat i el territori.

La Seu escenari del Campionat estatal 
cadet masculí de bàsquet
La Seu, conjuntament amb Andorra la Vella, han acollit les edicions de 
2015 i 2016 de la màxima competició estatal de bàsquet en categoria 
cadet. Els campionats van reunir, en cadascuna de les edicions, a 32 
equips provinents de totes les comunitats autònomes i van tenir una 
durada d’una setmana. 
L’organització d’aquests campionats, que tenen lloc fora de la temporada 
turística, va suposar la presència al territori, en cada edició, de prop de 
1.500 persones i van provocar un important impacte econòmic valorat 
en més de 500.000€.

El primer Festival del Joc del Pirineu 
reuneix 2.500 persones 
Més de 2.500 persones van participar el passat mes de novembre en el 
Primer Festival del Joc del Pirineu celebrat a la Seu d’Urgell. Es va poder 
jugar amb els més de 220 jocs de taula que hi havia a la sala Sant Domènec, 
convertida durant tres dies en un gran ludoteca. El festival va incloure una 
jornada adreçada exclusivament als alumnes dels diferents centre educatius 
de la ciutat, així com també les novetats editorials dedicades als jocs.
El Festival del Joc del Pirineu de la Seu d’Urgell, organitzat per l’Ajuntament 
i Cheap Films, tornarà amb una segona edició el pròxim mes de novembre. 

Gastropirineus porta a la Seu 200 professionals 
i més de 30 cuiners  

La Seu celebrarà el Campionat del 
món d’eslàlom 2019, esdeveniment 

més important del piragüisme 
després dels Jocs Olímpics

Sabies que…?



Des de finals de 2015, la Seu compta amb una nova proposta turística: La Seu Medieval. 
Es pot trobar a través del web laseumedieval.com i de la senyalització de tres itineraris 
turístics (El centre històric, La ciutat nova i Castellciutat) que mostren els punts d’interès 
històric, artístic i urbanístic en què sobresurt la Seu medieval, i on la Catedral n’és el mà-
xim exponent. 
El projecte ha comptat amb el finançament dels fons europeus FEDER i dels plans de fo-
ment del turisme, del departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya.

Des de les dues darreres campanyes de Nadal, la Seu compta amb un nou producte: el 
dolç màgic de les muntanyes, que ha encetat una línia de productes dolços que s’identifi-
quen amb la campanya El Món Màgic de les Muntanyes.
L’objectiu d’aquesta proposta és vincular el sector pastisser i forner de la ciutat en l’oferta 
nadalenca de la ciutat; així les pastisseries Leiva i Cadí, i els forns Duat i Crosta i Molla, 
han elaborat, cadascun d’ells, una gormanderia diferent que té els minairons com a pro-
tagonistes.

Un total de 19.378 visitants han passat durant 
el 2016 per l’Oficina de Turisme Seu, majoritàri-
ament catalans i espanyols, xifra molt similar 
a la del 2015. La informació més sol·licitada per 
aquests visitants han estat els punts d’interès 
del centre històric de la Seu d’Urgell i la cate-
dral, seguit per activitats esportives a la natu-
ra com el senderisme o les diverses propostes 
que ofereix el Rafting Parc de la Seu d’Urgell.
D’altra banda, durant el 2016, 3.213 caravanes 
es van instal·lar a la zona destina a aquests 
vehicles, fet que representa un augment del 14,5% respecte l’any 2015.
Això ha comportat un impacte econòmic positiu pel conjunt de la ciutat d’un total anual 
de 231.336 euros. 

Camina Pirineus: l’Alt Urgell com a 
referent turístic en senderisme
Camina Pirineus: creació de la xarxa de senders a la carta, l’eina 
de posicionament ecoturístic de l’Alt Urgell és un pla impulsat pel 
Consell Comarcal de l’Alt Urgell que se centra en la creació de la 
xarxa de senders, recursos i serveis ecoturístics de l’Alt Urgell, 
mitjançant la recuperació i la valorització del patrimoni cultural i 
natural, incorporant la innovació en la promoció i gestió turística i és 
finançat a través dels fons FEDER.

Nou centre de visitants dels Parcs 
Naturals de l’Alt Pirineu i Cadí-Moixeró
Des del mes d’agost de 2015, la Seu d’Urgell disposa d’un nou centre de 
visitants dels parcs naturals de l’Alt Pirineu i Cadí-Moixeró. Aquesta ofi-
cina ofereix als visitants tota la informació d’interès per conèixer aques-
tes dues zones naturals així com la resta de parcs catalans i pirinencs. 
El nou centre està estratègicament ubicat, ja que es troba a l’inici de la 
carretera que duu a Andorra, per la qual passen centenars de milers de 
vehicles l’any. 

El Parc Olímpic del Segre rep la Placa de 
Bronze al Mèrit Esportiu
El Parc Olímpic del Segre va ser distingit per la Real Orden del Méri-
to Deportivo amb la placa de bronze en reconeixement a l’esforç que 
la instal·lació, l’Ajuntament de la Seu i totes les persones vinculades a 
l’equipament realitzen en pro de la promoció i desenvolupament de l’es-
port, des de la base fins a la més alta competició.
L’alcalde de la Seu d’Urgell va rebre el guardó de mans del president del 
Consegjo Superior de Deportes, Miguel Cardenal, en un acte celebrat al 
museu Centro de Arte Reina Sofia, on també va ser guardonada la palis-
ta basca i establerta a la Seu, Maialen Chorraut.

Trenat de formatge, el nou pa propi de 
l’Alt Urgell 
Des del passat mes de març es pot trobar en 13 forns de la Seu i 
comarca el Trenat de Formatge, el nou pa propi de l’Alt Urgell que 
s’elabora amb farina d’alta qualitat i les DOP de formatge Urgèlia i 
mantega Cadí. 
Aquest producte té com a objectiu esdevenir una eina més per 
dinamitzar els negocis de l’Alt Urgell amb elements singulars del 
territori. L’elaboració ha anat a càrrec del Gremi de Forners de les 
Terres de Lleida, l’Escola d’Hosteleria de Lleida i la Cooperativa Cadí, 
i compta amb el suport de  l’Ajuntament de la Seu d’Urgell.

La Seu Medieval, proposta turística que posa en 
valor el patrimoni medieval de la ciutat 

El dolç màgic de les muntanyes, propostes 
gormandes per Nadal 

Més de 19.000 visitants atesos a l’Oficina de Turisme 
i augment d’un 14,5%  de l’afluència d’autocaravanes



La Seu ha celebrat dos workshop ocupacionals en els darrers dos anys. Entre les dues 
trobades entre empreses i persones demandants d’ocupació es van realitzar més de 500 
entrevistes de feina que van donar com a resultats un total de 29 contractes laborals. Hi 
han participat empreses de l’Alt Urgell, Cerdanya i Principat d’Andorra amb l’objectiu d’afa-
vorir la contractació de persones desocupades. 
En aquestes trobades també hi havia tres corners relacionats amb el món laboral: el 
Servei d’Immigració del Govern d’Andorra; el Projecte Odisseu-Eina Retorna, de retorn i in-
serció laboral de joves al món rural; i el servei BICAT, borsa interterritorial activa de treball.
Aquests workshops han estat organitzats per l’Ajuntament de la Seu d’Urgell, el Consell 
Comarcal de l’Alt Urgell, l’Oficina Jove, Alt Urgell@Xarxa, Departament d’Empresa de la Ge-
neralitat de Catalunya, Unió Europea i Catalunya Emprèn.

El Parc Olímpic del Segre s’ha reorientat, a través d’una estratègia de màrqueting, vers 
l’objectiu que la instal·lació lúdico-esportiva iniciï una nova etapa per aconseguir ser un 
referent del turisme d’oci familiar de Catalunya. L’equipament ha estrenat una nova marca 
visual que s’acompanya del lema L’aventura segura. El pla de màrqueting s’acompanya de 
diverses accions digitals per potenciar la marca i donar més visibilitat al Ràfting Parc.

Plans d’Ocupació Municipals: inserció 
laboral per a la inserció social 
L’Ajuntament de la Seu va crear, des d’inicis de la present legislatura, 
els plans d’Ocupació Municipals, programa impulsat des del Serveis 
Socials del Consorci d’Atenció a les Persones de l’Alt Urgell, centrats 
en la inserció laboral per aconseguir la inserció social. Aquest projecte 
es canalitza a través de la Fundació Integra Pirineus, com a empresa 
d’inserció de persones en risc d’exclusió.
Entre les dues edicions del pla s’ha contractat un total de 13 persones 
que han pogut gaudir d’una plataforma per reinserir-se al món laboral, 
o bé han pogut percebre una prestació per desocupació.
En aquest projecte s’ha invertit un total de 87.000 euros entre les 
dues edicions.

Les subvencions per a la promoció del 
municipi i per autònoms: aposta pel 
foment de l’ocupació
L’Ajuntament de la Seu continua apostant per fomentar l’ocupació i l’em-
prenedoria, principalment en els sectors comercial i de serveis, a través 
dels ajuts de promoció que s’atorguen des de l’any 2009, moment en què 
es van crear com a mesura per ajudar a paliar la crisi.
Els ajuts per a autònoms, de més recent creació, també es mantenen 
com a aposta per acompanyar l’autoocupació, alleugerint durant uns 
mesos les despeses ocasionades per les quotes de cotització com a 
treballador autònom.
Cal destacar que, des de la seva creació, a través del projecte d’Ajuts 
per a la promoció del municipi s’han atorgat més de 165.000€. Pel que 
fa als Ajuts per a autònoms, creats l’any 2014, s’han concedit un total de 
38.400€.

Workshop ocupacionals: 29 contractes laborals 

Ràfting Parc: nova etapa per esdevenir referent 
del turisme d’oci familiar

Cada primer dilluns de mes 
se celebra el Café Comerç: 

acció formativa pel 
comerç de la Seu

Sabies que…?

El Parc Olímpic del Segre ha estat 
distingit amb la placa de bronze 

del mèrit esportiu 2016

Sabies que…?



Durant els dos primers anys del mandat s’ha invertit en els petits detalls i s’ha treballat pels grans projectes de ciu-
tat: maneniment d’espais públics, millora de la mobilitat, generació de nous espais de centralitat i trobada, millora 
i creació de nous accessos amb la transformació urbanística de sectors de la Seu, cura de la neteja i la sostenibi-
litat… Mantenir i potenciar allò que tenim és la via per garantir la qualitat de vida. 

ENDRECEM LA CIUTAT

Plaça Joan Sansa, nou espai de centralitat de la ciutat 

Les obres de reurbanització de la plaça Joan Sansa han finalitzat i l’espai ja està 
obert al públic. Amb aquesta acció, els 8.900m2 passen a tenir una superfície 
única que suposa un nou espai de centralitat de la ciutat i punt de trobada 
social que congregarà famílies, infants, joves i gent gran  a l’entorn d’una plaça 
de gran qualitat urbana.  
La plaça està disposada en quatre espais diferenciats pel que fa a usos i 
delimitats per abundant vegetació: una pista de joc poliesportiva; una pista de 
patinatge; dues zones de jocs infantils, una per a infants de 0 a 3 anys, i una 
altra per a majors de 3 anys; i una zona amb un escenari fix destinat a espai 
cultural de petit format. 

Urbanització de l’entrada nord
S’han construït dues petites rotondes a l’avinguda Valls d’Andorra i al capdamunt 
de l’avinguda Salòria, que s’han comunicat a través d’un vial que facilita l’entrada 
a la ciutat.

Aparcament gratuït

Creació de 80 noves places d’aparcament gratuïtes en el terreny on s’ubicava 
l’antic edifici de Mavisa.

Parc de l’Alt Pirineu

Nova zona verda sorgida de la urbanització de l’espai delimitat per l’av. Valls 
d’Andorra, l’av. del Valira i la variant de la N145, darrera del centre de visitants 
dels parcs naturals de l’Alt Pirineu i Cadí-Moixeró, ubicat a l’edifici de l’antiga 
duana.

Construcció de rotondes i tematització de la rotonda de Lleteries

Les rotondes de Castellciutat i del polígon de Lleteries ja estan en funcionament. 
El projecte de Fomento es va completar amb una vorera de rotonda a rotonda, i 
amb un mirador sobre la vall de la Seu.

A la rotonda de Lleteries 
s’hi ha instal·lat un conjunt 
de 23 peces de peu 
forcat, cedides per Toni 
Cruz, i dedicades al món 
del formatge que pretén 
homenatjar el sector i 
visualitzar la capitalitat 
que n’ostenta la Seu.
Aquesta tematització 
s’emmarca en la voluntat 
de l’Ajuntament que 
totes les entrades de la 
ciutat siguin temàtiques, situant-hi els elements més significatius de la ciutat: 
formatge, gastronomia, cultura, patrimoni, esport i natura.

Arranjament de la Urbanització Mallol 

La Urbanització Mallol gaudeix d’una millora general després de les obres 
d’arranjament del seus carrers i renovació dels serveis municipals. Amb aquesta 
actuació els carrers presenten una composició de plataforma única que inclou 
una part central de tres metres pel pas de vehicles, i dues voreres asimètriques 
d’1 i 2 metres.
També s’hi ha instal·lat mobiliari urbà com ara bancs per seure i papereres

Plaça Jacint Verdaguer

L’espai, ubicat davant dels jutjats, va quedar convertit durant l’any 2015 en una 
plaça que culminava les obres d’urbanització de l’illa formada pels carrers Comtat 
d’Urgell, dels Tres Ponts, Llorenç Tomàs i Costa i Germandat de Sant Sebastià. 
L’acció responia a un compromís contret amb els veïns per millorar l’indret.

Transformació urbanística del sector nord de la ciutat



L’Ajuntament realitza, des de mitjans de 2016, 
una prova pilot d’un sistema de telelectura 
dels comptadors de l’aigua que es pot 
fer des del mateix edifici de l’Ajuntament. 
Aquest nou sistema permet obtenir 
una informació dels consums molt més 
acurada, detectar sobreconsums, fuites i 
d’altres anomalies; a més, es poden rebre 
alarmes diàries indicant avaries i consums. 
El nou sistema es preveu implementar en 
els propers mesos a tota la ciutat.

Nou sistema de telelectura dels comptadors d’aigua  Nova ordenança del mercat setmanal: 
cap un nou model 
El mercat setmanal disposa des de l’estiu passat d’un nova ordenança 
que el regula disposant que l’atorgament de noves autoritzacions de 
parades es realitza a través de concurs públic, tal i com marca la nor-
mativa europea.
Els criteris d’atorgament de parades puntuaran el valor afegit o origi-
nalitat (innovadors, proximitat, artesà o ecològic), que l’empresa de la 
parada tingui una intervenció activa en l’àmbit social, i la integració a les 
persones amb disminució o risc d’exclusió.

‘Reciclar bé costa poc’ és la 
nova campanya de la Mancomu-
nitat d’Escombraries de l’Urgellet 
per fomentar que qui més recicli, 
pagui menys. La Mancomunitat ha 
ofert la possibilitat de participar 
en una prova pilot que controlarà, 
amb una aplicació de mòbil, els residus que es llencen mitjançant una aplicació.
Les persones que s’hi ha inscrit  podran aconseguir bonificacions de fins a 60 euros en 
la taxa d’escombraries, en funció del seu grau de tria de les deixalles.

Vehicle elèctric de neteja viària
El Servei Municipal de Neteja 
compta amb un vehicle comple-
tament elèctric que no té cap 
emissió de gasos contaminants a 
l’atmosfera. La furgoneta permet 
un estalvi de despeses, passant 
d’una despesa actual de 1.200 € 
anuals en combustible a una de 
350 € en electricitat.

Control de qualitat del servei prestat per neteja viària
Després de l’adquisició adquirir 15 dispositius amb seguiment GPS, tots els equips del 
servei de neteja viària porten aquest aparell durant la seva jornada laboral. Amb aquest 
sistema es pot detectar tant els recorreguts que es fan, com els errors en l’organització 
del servei.  

Prova pilot per fomentar la recollida selectiva  

S’ha modificat les ordenances 
de sorolls i de guals: menys 

sorolls i més ordre

Sabies que…?

Millora integral del Camí de la Palanca
Amb l’asfaltatge del pa-
viment i la senyalització 
d’un pas de vianants, 
juntament amb l’enrajo-
lament de la vorera nord 
i la instal·lació d’una llo-
sa de formigó a la vore-
ra sud, han quedat fina-
litzades les obres que 
permeten que es pugui 
caminar amb comoditat 
i seguretat pel Camí de la Palanca.
L’Ajuntament ja ha acceptat el traspàs d’aquest vial per part de la Gene-
ralitat, que fins ara n’era la titular.

Inversió de 126.000 euros en millores en 
instal·lacions esportives

Durant l’any 2016 s’ha 
produït una millora i ade-
quació d’equipaments 
esportius: s’han reformat 
els lavabos d’ús públic 
del Poliesportiu Munici-
pal, incorporant-n’hi un 
d’adaptat;  s’han renovat 
dues pistes de tennis; 
s’ha substituït la tanca 
perimetral de la pista 

d’hoquei patins i s’han adquirit dues noves porteries; i s’han renovat el 
vestidor dels àrbitres i la resta de vestidors del camp de futbol.

Adjudicat el projecte de remodelació de l’estació 
d’autobusos
El Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya ja redacta el projecte 
constructiu per a la millora de l’estació d’autobusos de la Seu d’Urgell, que es remodelarà de manera 
integral. El projecte preveu accions com ara la reforma de la marquesina, el reforç del paviment i 
l’adequació de les instal·lacions interiors.

Més de 35.000 euros en ajuts per rehabilitar i repintar 
porxos i edificis del centre històric  
L’Ajuntament de la 
Seu d’Urgell va ator-
gar l’any 2016 un total 
de 35.158,56 euros en 
ajuts per a rehabili-
tar i repintar porxos 
i façanes d’edificis 
del carrer Major i del 
carrer dels Canon-
ges, tasques que, en 
la majoria de casos, 
es duran a terme 
aquest 2017.
Aquesta és una apos-
ta de l’Ajuntament de 
la Seu d’Urgell per 
ajudar a conservar la part exterior d’un dels elements més representatius de la nostra ciutat. 



L’edifici consistorial redueix despesa 
energètica i emissions de CO2

Amb l’objectiu d’estalviar energia, així com aconseguir zero emissions de 
CO2, s’han dut a terme diverses accions a l’interior de l’edifici de l’Ajunta-
ment: substitució de l’enllumenat interior de l’edifici per il·luminació LED; 
instal·lació d’una caldera de biomassa d’estella forestal; i substitució de 
la fusteria exterior per una d’energèticament més eficient. 
Totes aquestes actuacions donen compliment a les accions i a la meto-
dologia establerta que es recull en el document del Pla d’Acció d’Energia 
Sostenible de la ciutat
.

El cementiri disposa de lavabos públics 
El cementiri municipal de la Seu va 
estrenar per Tots Sants uns lava-
bos públics. L’obra va consistir en 
rehabilitar el lavabo ja existent que 
només era d’ús del personal que 
treballa al cementiri per acondici-
ar-lo com a lavabos d’ús general, i 
adaptats a persones amb mobilitat 
reduïda. 

El rocòdrom del Ràfting Parc obert a 
tots els usuaris

El rocòdrom municipal ubicat dins 
del recinte del Parc Olímpic del 
Segre es va obrir a l’ús de tots els 
esportistes que practiquin l’es-
calada, després d’un període de 
proves amb activitats amb grups 
organitzats abans no es facilités 
l’accés a tothom.
Per tal de fer-ne ús, els interes-
sats poden acollir-se a un abona-
ment anual destinat a escaladors 
federats. Els practicants i aficio-
nats que no disposin de llicència 
federativa també poden gaudir del 

rocòdrom municipal amb entrades de dia que inclouen l’assessorament i 
suport d’un monitor i l’assegurança d’accidents i la possibilitat de llogar 
material en cas necessari.

L’Agència Tributària de Catalunya obrirà 
una nova oficina territorial a la Seu 
L’Agència Tributària de Catalunya preveu inaugurar una oficina al muni-
cipi durant els propers mesos. La nova oficina serà un dels quinze nous 
punts d’atenció i prestació de serveis al contribuent que l’Agència obrirà 
aquest any arreu de la geografia catalana, en el marc del desplegament 
territorial, i que se sumaran a les 4 delegacions que l’Agència ja té a 
Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona.

L’Ajuntament cedeix un edifici municipal al CAU 
L’Agrupament Escolta i Guia Urgellenc gaudeix des del passat estiu d’un edifici i un terreny 
per portar a terme la seva activitat en l’educació en el lleure, i que van ser cedits, de manera 
gratuïta, per part l’Ajuntament de la Seu, Aquests espais es troben situats al costat del Parc de 
Bombers, a la partida de la Morera. 

La Seu instal·larà una caldera de biomassa pel centre 
cultural Les Monges i l’escola Pau Claris
L’Ajuntament de la Seu d’Urgell ha obtingut, a través de la Diputació de Lleida i del PO FEDER 
Catalunya, el finançament que permetrà la instal·lació d’una central tèrmica de biomassa i dis-
tribució d’aigua calenta per a la calefacció del centre cultural Les Monges i de l’escola Pau Claris. 
Aquesta instal·lació suposarà un important estalvi energètic i econòmic per a la ciutat, i , a més, 
avantatges des del punt de vista de la gestió forestal, ja que aquesta caldera serà alimentada 
amb estella produïda al territori.

Proporcionar noves instal·lacions a la ciutat, millorar les existens i projectar-ne de futures, ha estat i és una tasca 
complexa comptant amb la cojuntura econòmica que ens ha tocat viure. La Seu compta, però, amb nous equipa-
ments educatius, esportius  i projectes imminents per equipaments sanitaris. 

EQUIPEM LA CIUTAT

El Conservatori de Música dels Pirineus es va posar en marxa el curs 2015-2016, fruit 
de l’acord entre els ajuntaments de la Seu d’Urgell, Berga i Puigcerdà, i ofereix el grau 
professional de música a l’alumnat de les tres poblacions.
El conservatori es va inaugurar oficialment aquest any en un acte a la sala la 
Immaculada de la Seu d’Urgell, amb la classe magistral pronunciada per Gerard Claret, 
violinista i director-concertino de l’ONCA, que va completar amb la interpretació al violí 
de La Chacona, de Bach.  
En l’actual curs 2016-2017 acull un total de 60 alumnes de les tres localitats. En aquest 
segon curs acadèmic hi ha estudiants matriculats a tots els nivells, des de 1r fins a 6è 
de grau professional de música.

La Generalitat de Catalunya va presentar el passat mes de febrer l’avantprojecte del 
nou Centre d’Atenció Primària (CAP) de la ciutat. Aquesta presentació es va realitzar 
davant els diferents representants institucionals i als professionals d’atenció primària 
per copsar-ne la seva opinió.
Pel que fa al calendari de 
les obres, la previsió és que 
s’iniciïn el darrer trimestre 
d’aquest any 2017; tindran una 
durada de 15 mesos, podent 
estar finalitzades a inicis de 
2019. La construcció es farà 
als antics garatges de l’Alsina 
Graells, actualment magatzem 
municipal. 

La Seu, Puigcerdà i Berga creen el Conservatori de 
Música dels Pirineus 

Es presenta l’avantprojecte del nou CAP 



IMPLIQUEM LES PERSONES

Creiem en la capacitat de la societat civil per generar accions positives en benefici de tots: l’Ajuntament 
ha de ser al costat de les persones i entitats amb iniciatives. Així com, ha de procurar la implicació de la 
ciutadania en la responsabilitat de la codecisió d’aspectes de la ciutat, per arribar a un govern més parti-
cipatiu, obert i proper.

RàdioSeu es traslladarà a la zona de 
l’eixample de la Seu
L’Ajuntament de la Seu preveu traslladar els estudis de RàdioSeu a la 
zona de l’eixample de la ciutat, durant aquest 2017. L’emissora municipal 
ocuparà les antigues dependències de Ràdio Principat. Després de 32 
anys, RàdioSeu emprèn un procés de canvi amb l’objectiu d’apropar-se 
a la ciutadania i donar resposta a una reivindicació històrica dels col-
laboradors.

Aniversari i nou web. 
A finals de 2015, coincidint amb el 30è aniversari de l’emissora, el portal 
de notícies va renovar la seva imatge, adaptant-se plenament als dispo-
sitius mòbils i ampliant la interacció amb les xarxes socials.
I per facilitar l’accés als usuaris, durant el 2016 es va posar en marxa 
l’aplicació per a telèfons mòbils amb la programació “a la carta”.

Nou web municipal: aposta per 
la transparència i la participació 
ciutadana
El segon trimestre del 2015 es renovà el web municipal amb l’objectiu 
de fer més transparent tant la institució com l’acció de govern, i alhora 
fomentar la participació ciutadana. El nou format és més senzill i més 
visual, fent-lo més accessible al ciutadà a l’hora d’informar-se i conèixer 
notícies, fer tràmits, interactuar amb l’ens, poder participar activament 
com a ciutadans de la Seu i controlar l’acció del govern municipal.
El portal continua representant 
la principal porta d’entrada 
a l’Ajuntament ja que 
compta amb un nom-
bre de visites que 
tripilica les pre-
sencials a tra-
vés de l’Oficina 
d’Atenció Ciuta-
dana.

El Consell 
Municipal de 
la Gent Gran: 
nova eina 
consultiva
Durant el primer trimestre 
de 2016 es va constituir 
aquest nou consell amb 
l’objectiu de fomentar la 
participació de la gent gran 
en les principals polítiques 
que afecten el seu col·lectiu, 
i vehicular les seves 
inquietuds.

Per tercer any consecutiu, l’Ajuntament de la Seu organitza el procés de participació 
ciutadana que permet que els veïns i veïnes del municipi puguin decidir en què s’inver-
teixen 100.000€ del pressupost municipal.
L’aposta per aquest projecte s’ha mantingut perquè implica la població en les decisions 
que afecten el municipi i suposa, per tant, un pas per un govern més transparent i col-
laboratiu. En els tres anys s’hi ha destinat 300.000€.
La participació ha augmentat progressivament en cada edició per l’observança de ri-
gorositat en el procés i pel fet que la població comprova que les seves propostes són 
vinculants i la fa corresponsable de la societat on viu.

Propostes guanyadores
L’any 2015 les propostes guanyadores van ser la construcció d’una vorera que comple-
tés el Cinyell verd, situada davant de la pista d’exàmens de conduir; la instal·lació de 
desfibril·ladors semiautomàtics en diferents punts de la ciutat; l’arranjament de la pista 
de bàsquet de l’escola Albert Vives; la compra d’una gàbia trampa per gats rodamóns 
dels carrers de la Seu, una gàbia post-operatòria i material d’esterilització; i la revisió 
dels baixadors dels passos de vianants. Totes elles estan executades.
En l’edició de l’any 2016, les propostes més votades van ser el condicionament de dues 
pistes de tennis municipals; col·locar material antilliscant als passos de vianants; la re-
dacció del projecte del Camí Amic; la revisió i regulació d’alguns passos de vianants; la 
instal·lació de tres desfibril·ladors més; i l’anivellament dels escocells amb les voreres.  
Les tres primeres ja s’han completat, i les altres estan en fase d’execució.

Pressupostos participatius: participació 
ciutadana en les decisions municipals

Existeixen fòrums entre 
administració i comerç a través 

de la Taula de Comerç, la 
Taula Empresarial 

i la Taula Intersectorial

Sabies que…?



L’Ajuntament de la Seu declara a 
Mossèn Parés Fill Adoptiu de la ciutat
Mossèn Parés i Saltor és, des del propassat any 2016, Fill Adoptiu de la 
Seu d’Urgell. La trajectòria com a capellà de Mn. Parés ha estat sempre 
lligada a la Seu, però els motius pels quals es proposà la seva designació 
transcendeixen la seva trajectòria eclesiàstica, ja que ha estat molt inten-
sament vinculat a diferents moviments de l’àmbit associatiu de la ciutat.
La petició va ser formulada per la Germandat de Sant Sebastià, tot coin-
cidint amb els 50 anys de la seva ordenació com a capellà. 

Aprovat el Pla Local de Joventut 2016-2019
El nou pla aposta per unes polítiques integrals i de qualitat adreçades 
als i les joves de la ciutat. El document contempla 51 actuacions dividi-
des en 9 programes: servei d’informació juvenil, associacionisme i par-
ticipació, treball, garantia juvenil, mobilitat, habitatge, educació, cultura 
i oci i salut i esport.
El pla pretén ser una eina capaç d’adaptar-se als canvis i donar resposta 
a les necessitats i demandes de les persones joves. 

L’Oficina Jove atèn a través de 
WhatsApp i Skype
L’OJAU ha ampliat les seves vies de comunicació incorporant eines 2.0 
per tal d’arribar a més gent jove. A partir de mitjans de 2016, el servei 
juvenil ha implementat WhatsApp i Skype com a mitjans per comuni-
car-s’hi i fer consultes.

El Ràfting Parc ha estat l’escenari de la jornada lúdica i esportiva que ha acollit més de 1.300 
participants. Sota el lema “Gent Activa, Gent Feliç”, la Seu ha acollit l’acte central de tot Cata-
lunya del  Dia Mundial de l’Activitat Física 2017.
El Món a RAC1, en directe des del Rafting Parc 
Tot coincidint amb la celebració d’aquest jornada central del DMAF a la Seu d’Urgell, el progra-
ma de RAC1 ‘El Món a RAC1’ que condueix Jordi Basté, s’ha emès en directe des de la terrassa 
del Rafting Parc.

La Seu, capital catalana del Dia Mundial de 
l’Activitat Física

En motiu dels 100 anys de la seva creació, l’Ajuntament ha concedit la Medalla de la 
Ciutat a Cadí, Societat Cooperativa Catalana Limitada. 
Previ al lliurament de la medalla, totes les entitats culturals i esportives que reben 
suport per part de la Cooperativa Cadí es van concentrar al la plaça dels Oms per 
retre homenatge al seu patrocinador.
A proposta de l’Ajuntament de la Seu i del Consell Comarcal de l’Alt Urgell, Cadí va 
rebre també la Placa del Mèrit al Treball President Macià, concedida el 2014; i la Creu 
de Sant Jordi, concedida el 2015. 

L’Ajuntament de la Seu atorga la Medalla de la 
Ciutat a la Cooperativa Cadí pel seu centenari

La Seu d’Urgell ha iniciat una 
campanya contra l’assetjament 

escolar, a proposta del Consell 
Municipal d’Adolescents

Sabies que...?

No et 
perdis...



FEM TERRITORI FEM PAÍS

Davant la trascendència del moment històric, l’Ajuntament de la Seu ha estat conscient de la responsa-
bilitat que té el món local en aquest procés.
Així com, s’ha pugnat per obtenir aquelles millores indispensables pel benestar del territori.

El Govern de la Generalitat de Catalunya va acordar distingir el Ball Cerdà, a mitjans de 
2016, “per la seva elegància i el seu arrelament”.
El conseller de Cultura de la Generalitat de Catalunya, Santi Vila, va lliurar el diploma 
acreditatiu a la plaça del Patalín el diumenge de Festa Major amb tots els balladors a 
punt per iniciar la dansa.

La Seu acollirà la nova delegació d’ACCIÓ que entrarà en funcionament durant el segon 
semestre d’aquest any, amb l’objectiu d’impulsar la internacionalització i la innovació 
de les empreses de la zona, contribuir a l’augment del pes de la indústria en l’economia 
local i atreure noves inversions productives al territori.
L’àmbit territorial de la delegació seran les comarques de l’Alt Pirineu i l’Aran, que comp-
ten amb 3.561 empreses i generen de forma agregada un PIB de 1.586,6 milions d’euros.

El Ball Cerdà declarat element festiu patrimonial 
d’interès nacional

Es crea una delegació d’ACCIÓ a l’Alt Pirineu i Aran

Licitades les obres del túnel dels Tres 
Ponts
La reivindicada obra dels Tres Ponts va ser licitada a finals del 2016. 
L’actuació, que té un pressupost aproximat de 48 milions d’euros, con-
templa la construcció d’un túnel d’1quilòmetre 200 metres per superar 
la part més complicada del congost i la millora dels trams previs i pos-
teriors al túnel per eixamplar la via, així com habilitar l’actual carretera 
com a via de servei en cas que s’interrompés la circulació al túnel. La 
previsió és que les obres comencin durant el 2017 i el termini d’execu-
ció és de 36 mesos.
Durant aquests darrers mesos ja s’han instal·lat xarxes de seguretat com 
a obra d’urgència.

L’Ajuntament s’adhereix al Pacte 
Nacional pel Referèndum
El ple de l’Ajuntament va aprovar, a través d’una 
moció, adherir-se al Pacte Nacional pel Referèn-
dum. Es va acordar subscriure el contingut del 
manifest del Pacte i promoure que entitats i 
associacions també s’hi sumin.
El manifest recull la voluntat del poble català de 
decidir el futur polític del país i li’n reconeix el 
dret, com a societat democràtica.
L’Ajuntament ja es va adherir, en el seu moment, al Pacte Nacional pel 
Dret a Decidir.

L’Ajuntament de la Seu retira la medalla 
d’or de la ciutat concedida a Franco 
l’any 1966
L’ajuntament va aprovar, en sessió plenària, retirar la medalla d’or de la ciutat 
atorgada l’any 1966 al dictador Francisco Franco. L’observació del fet en d’al-
tres institucions catalanes va motivar a comprovar si la Seu havia atorgat 
aquesta distinció al dictador. En confirmar-ho, a través dels arxius munici-
pals, es va decidir aprovar-ne la retirada i sol·licitar al Govern de l’estat el 
retorn d’aquesta medalla.

La Seu celebrarà actes 
commemoratius en motiu 

del 25è aniversari 
dels Jocs Olímpics

Sabies que…?



S’actualitzaran els plans de 
protecció civil i es redactaran els 
plans d’autoprotecció per saber 
com cal actuar enfront a riscos que 
puguin afectar la població

L’Ajuntament crea una línia 
d’ajuts per rehabilitar i 

pintar porxos i façanes 
del centre històric

Sabies que...?Sabies que...?

60 comerços de la Seu 
estan adherits a la 
campanya “Dissabtes 
tarda obrim per a tu”

La Seu ha organitzat la 1a 
Fira de Productes Ecològics 
del Pirineu en el marc de
 la Fira de Sant Ermengol 2016

La Generalitat promociona 
la gastronomia pirinenca 
a través de les jornades 
Gastropirineus

La Seu compta amb un recurs 
especialitzat d’Atenció a la Infància 

i a l’Adolescència 
en situació de vulnerabilitat

La llar d’infants municipal ha 
donat resposta a totes les 
famílies que han sol·licitat 
plaça i continua tenint quotes 
de les més barates del país

Els infants de la Seu poden 
accedir a la llar d’infants 

als 4 mesos d’edat

L’Ajuntament de la Seu 
habilitarà un espai a l’aire 
lliure per a gossos

S’han congelat, per vuitè any 
consecutiu, els impostos 

municipals i es paga els 
proveïdors a 30 dies

El Ball Cerdà ha estat declarat 
Element festiu patrimonial 

d’interès nacional

La fibra òptica ha arribat 
a la Seu i ja en disposen 

més d’un 10% de les llars

 La Seu disposa d’un Catàleg de 
Béns Protegits, amb més d’un 

centenar d’elements patrimonials

En dos anys s’han imposat 
125 multes per incomplir 
l’ordenança de control i 
tinença de gossos

En el darrer Workshop Ocupacional 
s’han realitzat més de 500 
entrevistes entre empreses del 
territori i Andorra i persones 
demandants de feina

La Seu ha estat distingida 
com a Vila Florida pels 
seus jardins públics, zones 
verdes i balcons florits

El Ràfting Parc ha estrenat 
nou web que permet 

comprar activitats on-line


