
REDACCIÓ LA SEU D’URGELL

nAvui se celebra a la Seu d’Urgell
i el seu entorn la primera edició
del Arquitectour Pirineu, una jor-
nada de visites guiades organitza-
da per la delegació del Pirineu del
Col·legi d’Arquitectes de Catalu-
nya. L’objectiu de la iniciativa és
donar a conèixer l’obra d’algun ar-
quitecte, i aquest cop l’escollit és
Lluís Vidal Arderiu. 

La jornada, que s’iniciarà a dos
quarts de deu al Parc dels Bom-
bers, inclourà visites a la urbanit-
zació del Camí Ral de Cerdanya,
la del Sector Nord del centre his-
tòric, al Museu Diocesà d’Urgell,
a la catedral de Santa Maria, a la
biblioteca Sant Agustí, al centre cí-
vic el Passeig i el nou poble del
Pont de Bar. Tots aquests espais
urbans i edificis de la Seu formen
part del catàleg creatiu de Lluís Vi-
dal Arderiu. 

La iniciativa neix com una rè-
plica de l’Arquitectour Lleida, que
ja suma tres edicions fent promo-
ció de l’obra dels arquitectes lo-
cals sobre el territori. La ruta in-
clou un dinar opcional. 

La Seu estrena
les noves rutes
guiades seguint
l’obra d’un
arquitecte local
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La Seu d’Urgell celebra avui el
Dia Internacional de la Dansa
amb una quinzena de propostes
relacionades amb el ball, segons
ha anunciat l’Ajuntament.  

L’Escola Municipal de Dansa
ha elaborat un programa  per
commemorar aquest dia interna-
cional que  inclou una quinzena

d’activitats relacionades amb el
ball. Les activitats són gratuïtes i
obertes a totes les edats. 

Els actes commemoratius de-
dicats a la dansa van des de tallers
d’iniciació tant per a infants com
per adults: workout, clàssic, hip-
hop, salsa, bachata,  exhibicions i
espectacles familiars. Totes les
propostes s’iniciaran a les 9 del

matí i s’allargaran fins a 2/4 de 9
del vespre, i es desenvoluparan a
la plaça de Les Monges, així com
en altres espais públics de la Seu
com ara l’aula de l’Escola Munici-
pal de Dansa i la sala Immacula-
da. A la festa també hi haurà una
carpa on 9.FM oferirà un àpat i re-
frigeris durant tot el dia a la plaça
de Les Monges. 

REDACCIÓ LA SEU D’URGELL

La Seu celebra el Dia Internacional de 
la Dansa omplint el carrer d’actuacions 

L’expert cerdà en gravats ibers
Pierre Campmajor ha estat con-
tractat pel govern d’Andorra per
fer un estudi sobre els gravats tro-
bats a Canillo, coneguts com del
Roc de les Bruixes. Campmajor ha
situat aquests gravats precisa-
ment en el període iber, del qual
és un gran coneixedor perquè ha
estudiat bona part dels que s’han
trobat a la Cerdanya. 

L’arqueòleg cerdà ha visitat els
gravats del Roc de les Bruixes de
Prats per fer un estudi sobre el seu
origen i finalitat.  En aquesta pri-
mera presa de contacte, Camp-
major ha vist moltes similituds
amb altres gravats que ha analit-
zat en 40 jaciments cerdans, en els
quals ha comptabilitzat més de
10.000 dibuixos de l’època ibera.
Alguns d’aquests jaciments són a
Guils i la Tor de Querol. 

Més enllà de la similitud en les
formes entre els gravats de la Cer-
danya i els d’Andorra, l’expert cer-
dà ha remarcat que  la presència
de poblacions iberes el segle II
abans de Crist era extensa a tot el

Pirineu, de manera que seria molt
lògic que els gravats del Roc de les
Bruixes també fossin d’aquesta
cultura. 

Per a Campmajor, els gravats
van ser dibuixats amb una eina de
tall com ara un ganivet, fent ratlles

profundes de dalt a baix, que, se-
gons l’arqueòleg,  servien per ob-
tenir pols de pedra. Els antics ibers
usaven aquesta pols per a l'elabo-
ració d'ungüents profilàctics que
els servien per prevenir o tractar
certes malalties en humans o ani-

mals. Aquesta tesi es contradiu
amb la postulada el 1962 per l’his-
toriador andorrà Pere Canturri, el
qual va situar els gravats en l’edat
de bronze. Els gravats originals no
se senyalitzaran per tal de preser-
var-ne la conservació.

ACN CANILLO

Pierre Campmajor vincula gravats a la
roca d’Andorra amb els ibers cerdans
L’expert que ha estudiat els jaciments de la Cerdanya sosté que els de Canillo també són ibers

ACN

L’expert cerdà Pere Campmajor davant d’una rèplica dels gravats del Roc de les Bruixes de Canillo

Sortides en grup des del Bages, Berguedà 
i Solsonès

Inclou: transport aeri o terrestre; hotels en P.C., visites, guies  acompanyants
de l’agència i assegurança d’anul·lació i assistència

INFORMACIÓ MÉS DETALLADA A www.viatgestadavi.cat

NAVÀS (NOVA ADREÇA):

     PASSEIG CIRCUMVAL·LACIÓ, 48 - 93 839 15 04

SOLSONA: C/ SANT MIQUEL, 13 - 973 48 13 23 viatgestadavinavas

PONT DE L’1 DE MAIG: 
COSTA BLAVA 
I PRINCIPAT DE MÓNACO
Del 28 d’abril a l’1 de maig (4 dies)

498 €

795 €

170 €

VISITA A AIGÜESMORTES + ARLÉS + 
SAINT-PAUL-DE-VENCE + NIÇA + CANNES + 
MOUGINS + PRINCIPAT DE MÓNACO + SÈTE

CIUTATS DEL MARROC
Del 20 al 25 de maig (6 dies)

895 €

AVE D’ANADA I TORNADA 
A LLEIDA + FAST FERRY 
ALGECIRAS + HOTELS DE 4* + 
GUIES LOCALS A FES 
I MARRAQUEIX + ENTRADA 
A LA MADRASSA A FES + 
ENTRADA AL MAUSOLEU 
DE MOHAMMED V

RIAS ALTAS DE GALICIA
Del 7 al 14 de maig (8 dies)
VISITA GUIADA A LA PARATGE NATURAL “LAS MEDULAS” + VISITA GUIADA A 
SANTIAGO DE COMPOSTELA + VISITA A LA CORUÑA I EL PAZO DE MARIÑAN + 
VISITA AL MUSEU NAVAL DE FERROL + VISITA A LA PLAYA DE LAS 
CATEDRALES + VISITA A RIBADEO

MATARRANYA I HORTA DE SANT JOAN
Del 12 al 13 de maig (2 dies)
ESTADA A L’HOTEL MIRALLES D’HORTA DE SANT JOAN + VISITA A ALCANYIS + 
ENTRADA ALS PASSADISSOS SOTERRATS D’ALCANYIS + RECORREGUT 
EN 4x4 PELS PORTS D’HORTA DE SANT JOAN 
I ESMORZAR DEL “PA ESTIRAT” 


