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Arriba el final d’estiu i, aquest any sí, recuperem amb normalitat 
la nostra Festa Major. I és que la nostra Festa Major és aquella amb què 
tradicionalment acomiadem l’estiu, les nits comencen a refrescar, l’inici de 
curs ja està a tocar i culmina el reguitzell de festes que han anat amenitzant 
durant tot l’estiu una setmana rere l’altra.

Hem intentat fer una programació on tothom pugui gaudir de la 
festa al seu gust. Tenim activitats culturals, on destacaria el tradicional 
teatre previ a l’inici oficial de la Festa. Esperem que com més aviat millor 
puguem disposar d’un teatre municipal per poder gaudir dels espectacles 
amb tota la seva esplendor. Hi estem treballant per fer-ho realitat.

Tornarem a tenir l’espai de les “Casetes”, on podrem gaudir 
dels concerts amb l’ànima més jove i on el divendres, amb el Seu Rock, 
acostumem a arrencar amb el dipòsit d’energia al màxim. Com no pot ser 
d’una altra manera, també tindrem l’espai de plaça Catalunya i de 
plaça Camp del Codina, perquè tothom trobi la música que més 
li agradi
A part d’aquests grans espais musicals la nostra Festa és molt més; és la 
cercavila amb el Pregó que dona el tret de sortida oficial de la Festa; és 
el Ball Cerdà del diumenge, és el Correfocs del dilluns, els espectacles 
infantils, les matinals esportives, les atraccions, els sopars amb els amics, 
les havaneres a la plaça Catalunya i, al cap i a la fi, la Festa Major és tot 
allò que a cadascú de nosaltres ens fa gaudir al màxim d’aquests 
dies tan especials per la nostra ciutat.
No puc acabar aquest escrit d’una altra manera que desitjant de tot cor a 
tots vosaltres que gaudiu al màxim. 

Bona Festa Major a tots i totes!!

Francesc Viaplana Manresa
Alcalde

Del 26 al 30 d’agost

Gaudir al màxim d’aquests 
dies tan especials 
a la nostra ciutat



Aquesta Festa Major farà 10 anys que un grup 
de persones va crear Coordinadora de Casetes.
Des d’aquell moment ens hem implicat en la realització 
de diferents activitats que tenen lloc a l’Espai Casetes, 
com ara els Jocs Fers, sopars populars, festes a la sala 
polivalent, concurs de samarretes i caravanes, entre 
d’altres. Entre tots i totes decidim i organitzem, 
de forma altruista, però amb molta il·lusió, cada 
Festa Major, per tal que tothom la pugui gaudir.
Durant tot aquest temps, sempre hem estat oberts i 
obertes a que noves persones entrin a formar part de 
Coordinadora i, després de dos anys de pandè-
mia, aprofitem, novament, per fer una crida a 
tothom que vulgui aportar les seves idees i pro-
postes, que s’animin a contactar amb nosaltres 
i formar-ne part, ja que entre tots i totes es po-
den aconseguir grans projectes!
Per aquest motiu, creiem que a Coordinadora necessitem 
mans i caps pensants i si teniu ganes de participar, 
contacteu a: coordinadoracasetes@gmail.com
Un any més, demanem civisme, respecte per les 
instal·lacions i pel descans del veïnat de la zona, 
així com per tot el col·lectiu de persones que formem 
part de l’Espai Casetes.

La Coordinadora Casetes
us desitgem
Bona Festa Major 2022!

10 anys de
Coordinadora
de Casetes
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Benvolguts urgellencs i urgellenques

És un gran honor per nosaltres representar a tot el col-
lectiu sanitari i no sanitari per anunciar la Festa Major 
d’enguany. També agrair a l’Ajuntament que ens ha 
ofert l’oportunitat de donar-nos veu.

Ho vèiem lluny, la Xina... imatges de gent amb masca-
reta, nombre de morts diaris, i de sobte a Europa, a 
Itàlia i de cop i volta, a Espanya, a Catalunya i a la Seu 
d’Urgell. Ens va agafar amb el “cul a l’aire” tot i que ja 
teníem preparat el Pla de contingència i estàvem amb 
contacte continu amb el CatSalut, epidemiologia i Sa-
lut Pública.   

Paraules com situació excepcional, estat d’alarma, 
EPIs comencen a formar part de les nostres vides. Tot 
el personal sanitari ens posem a disposició del nostre 
centre les 24 h del dia. Tots. Tots ens posem mans a 
l’obra. Com petites formiguetes ens arremanguem da-
vant  un futur del tot incert i fosc. Por, neguit, moments 
de tensió estan a flor de pell.

Que difícil! Que difícil ha estat i està 
sent. Qui ens ho havia de dir!

Recordem que quan va començar aquest malson, tots 
pensàvem que el que estàvem vivint no era real. Està-
vem essent els protagonistes “d’Armageddon”! Però 
malauradament no es tractava d’una pel·lícula sinó del 
nostre dia a dia.

Constantment ens bombardegen amb correus electrò-
nics i nous protocols. Fem canvis interns en el nostre 
centre per tal d’aïllar el virus amb el nostre millor saber 
fer. I arriba el primer pacient... Ens acompanya la im-
potència que se sent davant la incertesa a què ens en-
frontem. És com una batalla a cegues, posant totes les 

armes que tenim (coneixements, voluntat de lluitar...) i 
amb el poc material de què disposem ens protegim i 
tot just començar, companys nostres s’han de confi-
nar. I això, ens fa defallir. Quan acabem la jornada de 
treball el primer que fem és una dutxa a consciència, 
netejant cada mil·límetre de la nostra pell i arribes a 
casa marcant distàncies, ni un petó, ni una abraçada i 
amb un somriure dius “ens en sortirem” i procures no 
escoltar el degoteig de morts diaris i centres la teva 
vida a la llar fent exercici, llegint, badant. L’endemà 
quan t’aixeques, de nou vas a la feina amb el silenci 
dels carrers, la companyia del cant dels ocells i el mal 
de cap intens continu. I passen els dies i cada cop 
tenim més usuaris. És molt important el ritual previ en 
entrar amb contacte amb el malalt i com a equip que 
som, necessitem la mirada de l’altre per assegurar-nos 
que l’EPI està correcte i ens emmirallem els uns en 
els altres (gorra, mascareta, protecció facial, guants, 
bata, doble guant i polaines) i estem amb el pacient 
que ens espera amb il·lusió i amb un somriure als llavis 
que només s’aprecia per les arrugues dels ulls. Som 
molt conscients que aquells moments són crucials per 
valorar l’estat del malalt donat que en un tancar i obrir 
d’ulls es pot complicar. Som la seva família! Ningú més 
el pot visitar. Fem videotrucades però, molts d’ells les 
rebutgen per no entristir als seus familiars. I quan sor-
tim de l’habitació, els nostres companys ens esperen 
amb lleixiu a les mans i revisant tots els passos a se-
guir per treure’ns la carcassa que portem: “de ben se-
gur que vosaltres també teniu roba tacada de lleixiu”. I 
ens arriben regals dels urgellencs i urgellenques, i ho 
celebrem amb alegria, i ens arriba material nou i ens 
sentim emocionats per la nostra batalla diària i plorem,  
i riem i ballem, i amb l’EPI posat abans d’entrar a les 
habitacions ens abracem, i saltem, i veiem el futur amb 
esperança i diem “Tot anirà bé”. I pensem amb els nos-
tres companys que estan a casa i amb enyorança ens 
voldrien acompanyar però, sens dubte, els portem al 
nostre cor, perquè tots som una petita gran família.

Pregó
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I de sobte, ens arriben les PCR’S i les comencem a 
fer a tot drap, massivament. També els tests d’antí-
gens, que ens escurça el temps de diagnòstic de la 
covid-19. Amb la incertesa d’aquests moments, la 
llum es fa present amb l’arribada de les vacunes. Va-
cunes!! La nostra gran esperança. Avui, un 58,5% 
de persones ja estan vacunades a l’Alt Urgell i des 
d’aquí fem una crida encoratjant als que encara no 
ho heu fet, a què us vacuneu per acabar amb aquest 
malson. No hi ha excuses que valguin, hi ha vacunes 
suficients per tothom.

Volem també aprofitar aquesta oportunitat per reivindi-
car millores en les nostres condicions laborals. No us 
espanteu que no us farem ara un discurs sindicalista.

Els sanitaris hi hem estat, hi som i 
sempre hi serem. I això s’ha de valorar.

Amb aquesta pandèmia s’ha vist més que mai com és 
d’essencial la nostra feina, nosaltres: CUIDEM, amb 
majúscules.
Volem fer arribar el nostre més sincer condol a totes les 
famílies que malauradament han perdut als seus éssers 
estimats.

Per acabar, des d’aquest balcó, res millor que expres-
sar també la nostra més profunda gratitud a tot el po-
ble, amb una especial atenció al petit botiguer, a les 
persones anònimes que ens han fet arribar petits grans 
detalls i a les grans superfícies: tots plegats ens han 
ajudat a agafar forces per tirar endavant sense defallir. 
No ens oblidem tampoc dels familiars dels pacients per 
la seva comprensió a l’hora d’haver d’estar separats 
dels seus. I per últim afegir també el gran suport que 
hem rebut sempre per part dels de casa.  

Aquesta lluita és de TOTS. Gràcies!

Aquest any sí que tenim Festa Major! Gaudim-la i anem 
amb compte urgellencs i urgellenques!

Us desitgem una molt bona
Festa Major!

www.fmlaseu.cat













      Vermut de festa 
Surt a fer el vermut de Festa 
Major!
L’Associació d’Hostaleria de 
l’Alt Urgell us proposa recuperar 
una tradició ben nostra com 
és anar a fer el vermut. 

Menú de festa 
Tasta el menú de Festa Major i 
oblida’t de cuinar!
Restaurants de la Seu han preparat 
uns menús amb productes 
autòctons per delectar els vostres 
paladars. 

Sköll
Bar Nou
El Celler
Bar l’Estació
Sursum Corda
Restaurant Paisatges
Bar-Restaurant Xaloc

Hotel Nice
Hotel Andria
Restaurant Pifarré
Restaurant Paisatges
La Taverna del Codina
Pizzeria Via Fonte
Restaurant Miscela
Restaurante Arbeletxe
Bar-Restaurant Xaloc

Del 26 al 30 d’agost

Menú i Vermut
 de Festa Major

Vosaltres disfruteu, 
nosaltres treballem 
per a vosaltres.

Bona Festa Major













Diu Wikipedia que el cartell és un full manuscrit o 
imprès representat gràficament en una làmina que 
serveix per anunciar o donar informació sobre alguna 
cosa, combinant imatge i text. 

Jules Cheret, va aplicar la barata tècnica de 
la litografia a la seva producció artística i va 
inundar París de cartells per primer cop el 1886. 
Ell no anunciava res, però des de llavors el cartell és 
ubic a tots els racons del món. La divulgació i èxit del 
cartellisme està estretament lligat a l’accés de les 
masses a la cultura i finalment a la societat de consum. 
Tot i que el cartell no hi ha sigut sempre, avui ens 

sembla la cosa més òbvia i més normal del món. I 
sense cap mena de dubte el cartell és un art, 
com ho demostra el fet que quan un cartell 
perd la seva funció publicitaria no deixa de ser 
una obra rellevant i decorativa. 

Qui no ha agafat algun cop un 
cartell del carrer o d’una revista 
per posar-se’l a l’habitació o a la 
carpeta? 

www.fmlaseu.cat

Sobre 
els cartells…





I l’artista és el que amb el cartell ens diu moltes més 
coses que les que sembla en una primera mirada.

Des de la Belle Èpoque de Toulouse-Lautrec fins a les 
campanyes de Benetton, passant pels cartells polítics 
de l’URSS i tantíssims altres, els cartells formen part 
del nostre bagatge cultural. Com també en formen 
part els cartells que cada any ens sedueixen i 
prometen una bona Festa Major. El mestre Ramon 
Berga, referent del cartellisme català i autor del cartell 
un cop més, ens dona motius per creure-hi!!

Titus Llangort

El cartell busca provocar un impacte en 
l’espectador i informar-lo d’un esdeveniment, 
una idea o qualsevol proposta que l’emissor vol 
compartir. El cartellista busca l’atracció a través de 
l’estètica, però el bon cartellista dona a més un plus 
d’informació. 

El bon cartell és aquell que 
t’agrada tot veient-lo de passada, 
però que encara t’agrada més 
quan el mires amb deteniment 
una, dues i cinc vegades. 

















Bolsos Jordi
Cafeteria La Granja
Carnisseries i Xarcuteries Mitjana i Navinés
Estanc Llangort
Farmàcia Marsinyach
Farmàcia Purgimon
La Posella Vins i Alimentació
Merceria Cal Bundancieta

Col•laboradors
 de Festa Major 

Us desitgem
Bona Festa Major









Del 22 al 26 d’agost 
Assaig Ball Cerdà
Col·legi Pau Claris  

De 18h a 18h 45: De 3 a 8 anys
De 19h a 19h 45: De 9 a 15 anys
De 20h a 21h: A partir de 16 anys

Es demana assistència mínima 
a 2 assajos.
És obligatori assistir a l’últim assaig 
(places limitades)

Dilluns 22 d’agost  
20h Cursa D’ORIENTACIÓ 
NOCTURNA
Totes les edats 
Palau d’Esports
Organitza: Servei d’Esports i 
Joventut 

 

Dimarts 23 d’agost
11h fins 19h 30 PSICOBLOC 
Activitat diària fins 
el dilluns 29 d’agost
Piscina municipal
Organitza: Servei d’Esports

19h Familiar de Festa Major 
XIULA “DESCONTROL  
MPARENTAL”
2 € entrada general // entrada 
gratuïta (Fins a 3 anys),  
Venda d’entrades en línia a 
Codetickets i presencial 
a Turisme Seu
Palau d’Esports

19h Torneig Mixte de Pàdel
FMLASEU 2022
Categories: Or i Plata
Inscripció: Urban Sport La Seu
Socis: 15 € - No socis: 20 €
Urban Sport La Seu

Dimecres 24 d’agost
21h 30 CINEMA a la fresca  
“ALCARRÀS”
Plaça dels Oms

Dijous 25 d’agost 
22h TEATRE de Festa Major      
PEP PLAZA “ARA MÉS”
Entrada anticipada 12 € 
Venda d’entrades en línia a 
Codetickets i presencial 
a Turisme Seu
Entrada a taquilla 15 €
Palau d’Esports

19h 30 Masterclass 
d´SPINNING FM
Obert a tothom, cal reservar a la 
recepció del club
Urban Sport La Seu

21h 30 Concert de Jazz a càrrec 
de KIKE PÉREZ TRIO
Obert a tothom, Sopar opcional
Urban Sport La Seu

actes previs
  #fmlaseu





11h CERCAVILA INFANTIL - Punt 
de sortida de la FMLASEU ’22
Casals d’estiu de la comarca
De plaça Soldevila a plaça dels Oms
Organitza: Casal d’estiu Ajuntament

11h 30 PREGÓ INFANTIL dels 
casals d’estiu 
Animació infantil i Festa de l’escuma 
amb ROVELL D’OU
Plaça dels Oms

17h Bàsquet 3C3
Palau d’Esports
Organitza: Servei d’Esports 
(inscripció + fiança)

18h PIRINEU TERRA DE 
VERSOS. I Festival de poesia 
de muntanya. 
Canonges 9 baixos
Organitza: El Refugi, llibreria crítica 

22h 30 Taller de SALSA 
I BACHATA  (nivell inicial) 
Plaça Camp del Codina
Organitza: Salseu      

23h Ball de Festa Major amb 
DUO LÀSER I DUO BUGATTI     
Plaça Catalunya

00h SeuRock  
DIRTY BLOND
FLANDERS
LOS ERRANTES   
LOOKMOMNOHANDS
AIGA DEL GRIFO
ESKASA LIBERTAD
Zona Casetes
Organitza: Coordinadora de Casetes

00h SEUTRÒNIC
Pista Esportiva Polivalent 
Organitza: Col·lectiu SeuTrònic 

Divendres 26
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09h Torneig de PÀDEL 
Pistes municipals de pàdel
Organitza: Servei d’Esports 
(inscripció + fiança)

09h Torneig de FUTBOL 7 
Edat màxima 16 anys
Camp de futbol municipal Emili Vicente
Organitza: Servei d’Esports  
(inscripció + fiança)

09h 30 Concurs PETANCA Festa 
Major 
Pistes Petanca
Organitza: Club Petanca la Seu

10h 30 a 13h 30 LUDOTECA 
ESPAI BOMBOLLES
Jocs i tallers, de 0 a 7 anys
Parc del Segre, porta principal 
(ascensor)

11h Commedia Dell’arte
 “EL SEGREST DE PANTALONE” 
Escola de Teatre La Seu.
Actuació i taller pels assistents-
Pati de la biblioteca

12h 30 Actuació 
COR NOVES VEUS
Itinerari per les terrasses 
dels bars de la Seu 

13h Commedia Dell’arte 
“EL SEGREST DE PANTALONE” 
2n passi
Escola de Teatre La Seu.
Actuació i taller pels assistents-
Pati de la biblioteca

17h Futbol Sala – ATLÈTIC 
CLUB LASEU – Senior femení
Palau d’esports
Organitza: Atlètic Club la Seu

17h 15 Exhibició castellera a 
càrrec dels CASTELLERS DE 
SANT PEDOR i LA CERDANYA
Plaça dels Oms

17h 30 a 20h SKAPE ROOM 
CITY PASSAT PER AIGUA
Sortida de Pati Palau
Inscripcions a: agenda.laseu.cat/
insomni (apuntat amb la teva colla)
Organitza: Diables de l’Alt Urgell

18h XXIX TROBADA GEGANTERA  
– Plantada de Gegants 
Plaça Joan Sansa

18h 15 Entrega de banderes a 
les ENTITATS ESPORTIVES
Ajuntament de la Seu 

19h Futbol Sala -  ATLÈTIC 
CLUB LA SEU vs CFS LINYOLA 
Senior masculí
Palau d’Esports
Organitza: Atlètic Club la Seu

19h XXIX TROBADA GEGANTERA  
Cercavila de Gegants, Capgrossos 
Inici plaça Joan Sansa i arribada 
a la plaça dels Oms

Dissabte 27
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19h 45 Presentació de COLLES 
GEGANTERES CONVIDADES I 
BALL FINAL 
Plaça dels Oms 

21h Pregó de Festa Major a 
càrrec de TERESA COLOM PICH
Plaça dels Oms

23h Concerts a la Plaça
FROYLANDS
I WANT YOU BACK  - Tribut a 
MICHAEL JACKSON – 
Plaça camp del Codina 

00h Gran Ball de Nit 
amb L’ORQUESTRA LA CHATTA
Plaça Catalunya

00h Nit “A tot gas”  
KDI FAM (teloners, grup local)
LILDAMI
THE TYETS
LA QUINTA, grup de versions
DJ ERNEST CODINA
Espai Casetes 
Organitza: Coordinadora de Casetes 

00h SEUTRÒNIC
Pista Esportiva Polivalent 
Organitza: Col·lectiu SeuTrònic



09h Torneig de TENNIS   
Pistes municipals de Tennis
Organitza: Club Tennis Seu d’Urgell

10h Campionat D’ESCACS  
Plaça Catalunya
Organitza: Club d’Escacs la Seu 

11h BALL CERDÀ INFANTIL      
Plaça Patalín

12h15 BALL CERDÀ GEGANTER 
Plaça Patalin

12h30 BALL CERDÀ ADULTS  
Plaça Patalín

16h 30 Trobada futbol Base: 
CE CIUTAT LA SEU 
Camp de futbol municipal Emili Vicente
Organitza: CE Ciutat La Seu

17h PIRINEU, TERRA DE 
VERSOS. I Festival de poesia 
de muntanya
Canonges 9 baixos
Organitza: El Refugi, llibreria crítica 

17h 30 Obertura de 
la Taverna SEU FOLK
Parc del Cadí
Organitza: Seu Folk

17h 30 a 20h 30 XTREMRACE
Inflables, cursa d’obstacles
Plaça Joan Sansa

18h Concert-ball amb 
LA SONSONI
Presentació del nou disc
Parc del Cadí
Organitza: Seu Folk

18h Partit de Futbol FC LA SEU 
Camp de futbol municipal Emili Vicente
Organitza: La Seu d’Urgell, F.C

19h Sardanes amb la BELLPUIG 
COBLA  
Plaça de les Monges

19h 30 Havaneres amb 
SON DE L’HAVANA
Rom Cremat a càrrec de la 
Germandat de 
Sant Sebastià 
Plaça 
Catalunya

20h Concert-ball amb 
BOURRY/ROUCH 
(Occitània)
Parc del Cadí
Organitza: Seu Folk

22h Ball Folk amb DIJAZZÒNIC
Parc del Cadí
Organitza: Seu Folk

00h Ball de Nit amb l’Orquestra 
SLALOM EXPRESS
Plaça Catalunya

00h Nit “Al ralentí” 
KOERS
LA COSA NOSTRA, 
grup de versions
DJ NUNCARGUENSE
Espai Casetes
Organitza: Coordinadora 
de Casetes

Diumenge 28
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10h Pedalada Popular 
Zona Esportiva
Organitza: Servei d’Esports

11h a 14h LUDOTECA XXL           
Ludoteca, espai de jocs, inflables i 
jocs d’aigua
Plaça de les Monges

12h Sardanes amb
VENTS DE RIELLA  
Plaça Catalunya 
 
17h 30 Concert amb 
L’ORQUESTRA SWING LATINO
Plaça Catalunya

18h 30 Actuació 
COR NOVES VEUS
Itinerari per les terrasses 
dels bars de la Seu   
   
18h 30 FADUNITO, el petit circ
Animació Itinerant 
Plaça de les 
monges

19h Cursa 
VOLTA MAJOR  
(10 km) 
Zona esportiva
Organitza: Servei d’Esports

19h 30 Actuació plàstica “TU”
A càrrec de Tània Soldevila
Pati de la biblioteca

20h Cant coral COR SIGNUM    
Església de la Sagrada Família 

20h Sardanes amb 
VENTS DE RIELLA  
Plaça Catalunya

22h 30 Correfoc amb el GRUP 
DE DIABLES DE L’ALT URGELL   
Plaça dels Oms

00h 15 Ball de nit amb 
L’ORQUESTRA SWING LATINO
Plaça Catalunya

00h 30 Nit sense fi 
GERTRUDIS
SIXTUS
MON DJ  
Espai Casetes
Organitza: 
Coordinadora 
de Casetes

Dilluns 29
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10h 30 a 13h 30 Ludoteca 
LUDOFUSTA IMPRESIONANTI
Jocs i tallers - de 0 a 7 anys - 
Pati de la Biblioteca

12h a 13h 30 Jornada de 
JOCS DE TAULA 
Centre Cívic
Organitza: ALLAU

18h Espectacle infantile 
“L’OVIDIA I EN MONTLLOR”
A càrrec de La Fanga Escènica
Pati de la biblioteca

17h 30 Concert amb 
LA PRINCIPAL DE LA BISBAL  
Plaça Catalunya 

19h Dansa al carrer: “DE PIEL”
Amb la Companyia Monto                              
Passatge de la Missió

19h 45 FESTA HOLLY                            
Plaça de les Monges
Bossa: 2 €

20h Sardanes amb 
LA PRINCIPAL DE LA BISBAL    
Plaça Catalunya 

23h 30 Ball de fi de festa amb 
LA PRINCIPAL DE LA BISBAL
Plaça Catalunya 

00h Fi de Festa amb 
Macrodisco NISHKA
Espai Casetes   
Organitza: Barra de la Festa Major

Dimarts 30
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Agraïment

La Comissió de Festes i la Cor-
poració Municipal agraeixen l’es-
forç de tots els treballadors i treba-
lladores de l’Ajuntament de la Seu. 
Així mateix, volem agrair a tots els 
autors i autores la seva aportació al 
programa d’enguany, així com a to-
tes les persones que fan possible la 
Festa Major.

La Creu Roja i la Comissió de 
Festes dediquen voluntàriament el 
seu temps i esforç a la nostra festa. 
Queda palès l’agraïment de tots i to-
tes al seu treball imprescindible.

Televisió oficial de la Festa Major 
de la Seu. Pirineus TV us mantindrà 
informats de tota la programació de 

la Festa Major
Podreu veure en directe el pregó 

i el ball cerdà. 

www.pirineustv.cat

RàdioSeu 107.2 FM
Emissora oficial de la Festa Major 
de la Seu RàdioSeu us mantindrà 

informats de tota la programació de la 
Festa Major. 

www.radioseu.cat

www.fmlaseu.cat
  #fmlaseu

Amb les xarxes socials @fmlaseu  

Viuràs la festa minut a minut!





El perfecte equilibri
del nostre Cadí,
la seva essència

i el saber fer d’unes
mans expertes.


