
L'Ester de la Seu ha volgut compartir amb nosaltres les respostes dels participants 
al punt que dinamitza a la Seu d'Urgell. Això és el que pensen sobre les qüestions:

Quin és el vostre racó favorit de la Seu ( ciutat) i perquè? Podeu respondre carrers, o 
la Catedral o el mercat el que vulgueu.

El vostre paisatge favorit de la comarca de l'Alt Urgell i per què?

Jordi Mallada (72 anys)
El parque del Valira con los consiguientes claustros del señor Racionero lo unico que 
me sobra en dichos claustros son la pallasada de poner las caras de los jefes de estado de 
su tienpo.

Es el pla de les forques por la actividad que en el pla se puede hacer y lo bien que se 
esta en dicho lugar.

Carmen Vidal (65 anys)
El Parc del Segre és el meu preferit. Alli és el lloc ideal de esbarjo. A més és un lloc per 
a totes edats.

Com a paisatge el meu favorit es tota la Serralada del Cadi.

Carmen Guiterrez (71 anys)
Me gusta mucho la iglesia del SEMINARIO Y LA CATEDRAL

COMO PAISAJE SAN JOAN DE L’ERM

Mª Rosa Roger ( 64 anys)
Parc del Segre, perquè es un bon lloc per passejar i molt maco.

La Serra del Cadí,perque des de la Seu es com si ens guardes, i es preciós nevat ho pelat

Maribel Vega (46 anys)
El meu racó favorit de la Seu és Parc del Segre per l'ambient piragüista i la pau que es 
respira, per a mi és uns dels millor pulmons verds que té La Seu.

El meu paisatge favorit de la comarca de l'Alt Urgell es El Cadí perquè des de molt llocs 
es pot admirar el seu majestuós encant.

Marga Casal (41 anys)
Per mi el racó més maco és el carrer Canonges

La serralada del Cadí des d’Estana.

Ricardo Nevado (73 anys)
Para mi el rincón favorito de L'Seo es la PLAZA PATALIN hoy en día llamada PLAZA 
DEL MERCAT porque es el sitio más emblemático de la Fiesta Mayor puesto que en 
este lugar donde se ha llevado acabo el célebre BALL SARDA típico en la Seo y 
emblema de la Ciudad.



Mi paisaje favorito de la Comarca es el que se ve desde el Montículo del Pla de Forcas 
en dirección hacia el Pla de Santirs es preciosa y muy relajante.

Juan Vazquez (80 anys)
Mi rincón favorito de la seu es el mercat.

Las montañas del cadí y su entono.

Silvia Muns (30 anys)
El racó preferit ... el Parc del Segre, és un gran espai verd amb el riu al mig. M'agrada 
poder passejar-hi tranquil·lament tant a l'hivern com a l'estiu.

El paissatge favorit ... el Cadí, perquè ressalta moltíssim amb la vall. Durant l'hivern 
veure les muntanyes nevades és fascinant.

Arnau Costa (30 anys)
El racó preferit ...el Passeig, perquè és un espai de trobada de la gent de la Seu i la 
Comarca. És un espai verd i tranquil, a més a més a l'estiu s'hi està de fàbula.

El paisatge favorit ... el Cadí, perquè són unes muntanyes peculiars i diferents i el seu 
massís muntanyós sembla que ens protegeixi

Susi Marcos (45 anys)
El Parc del Segre perquè es pot passejar, para el sol, berenar, portar la canalla i es molt 
bonic

Les muntanyes del Cadí perquè són molt peculiars i molt boniques a l' hiver.



Angels Grasa (69 anys)
El meu racó favorit de la Seu es el barri antic amb la catedral inclosa; em transporta al 
segle XII.

El paisatge favorit de l'Alt Urgell es veure el Cadí des de Vilanova de Banat. El fet de 
contemplar-lo em dona molta energia.

Ot Blasi (67 anys)
Els claustres de la Catedral de La Seu. Allà s'hi respira pau i tranquil·litat, i es gaudeix 
d'un monument únic al món.

El paisatge favorit seria Prats de Cadí. La vista d'aquella serralada és impressionant, i et 
fa pensar en el diminut que és l'home davant d'aquella majestuositat.

Carme Vazquez (51 anys)
M’agrada molt el mercat , perquè hi ha molta gent, sinó fos pel mercat no la trobaries. 
Es una manera de trobar-nos  i comunicar-nos.

Les nostres muntanyes,al nostre rierol , al par del Segre: tota ella es màgica . Les festes 
i, tot lo que envolta la nostra ciutat.

Mª Angels Casal (39 anys)
El meu lloc preferit de La Seu és just quan fas l'última curva de ciutat i de cop et trobes 
amb la meravellosa seu, si pujes i t'asentes on ara han fet una mica d'espladana que ara 
es tot de sorra pots veure tota La Seu i de fons el magnific Cadi. Es una imatge 



fantàstica. (Llàstima del soroll del vehicles) i quan marxes del poble i tornes a entrar es 
com si tota la ciutat et rebes i et donés la benvinguda.

El racó més maco de l'Alt Urgell, és un arbre inmés i maquissim que hi ha al poble de 
Sauvanyà. Et dona confort i em recorda les mil vegades que van anar d'excursió amb 
l'agrupament i que totes elles van ser molt entranyables.

María Oliva  (70 anys)
La Seu i els seus carrers

Com avistes tenim la serralada del cadi que és preciosa  a mes tenim el parc del segre 
que es una maravella
Us en podria dir més de coses maques de la seu però si les explico totes no en deixaré 
per els meus companys si que us aconsello que la vingueu a veure-la .

Carmen Portillo (39 anys)
Mi rincón favorito de la Seu el Parc  del Segre.
Y el porque pues cuando llegué aquí ha la Seu fué lo primero que me enseñaron y me
quedé impresionada, a más cuando conocí al que hoy es mi marido cuando salíamos
ha dar una vuelta siempre acababamos alli, sentandonos en las escaleras ha escuchar
correr el agua.YYo cuando me vienen a visitar amigos o familiares, también les llevo 
para que lo conozcan.

El paisaje que más me gusta de por aqui PRAT DE CADI.
Porque cuando has conseguido de hacer el CIM, merece la pena hacer el esfuerzo de
ir subiendo como las cabretas,cuando llegas arriba del todo parece que vas ha tocar el
cielo, aquella paz, aquel silencio,aquel paisaje tan maravilloso, en fin algo que hay que 
ver.

María Bachs (72 anys)
Jo diria que la SEU i la seva Comarca es un nucli ultural, rica en valors historics, 
artistics colonials desde els Càtars fins el PAPE LUNA i d'altres. Rica en pintures 
murals per totes les esglésies ja sien en ruine o reformades. Els colors dels seus 
peisatges, la riquesa dels camps cultibats, son com un jardi encisador de productes de 
tota mena que fan la riquesa agricola d'aquesta ciutat, la proba en est el mercat de la 
SEU d'URGELL, la varietat de productes atrau tant els riberencs com els mes llunyans. 
Els Barcelonins no pasen sense parar-si. La SEU d'URGELL es com un pastis, te sabor, 
t'agrade i no t'en pots passar. Cuan en ets lluny t'en anyores i:

CATALUNYA
miram com jo et miro
jo que t'estimo tant
miram com jo et miro
amb el foc del llevant

terre que m-has vist neixer
terre que m-has enamorat
el meu cor ha estat queja
d'ença que m'en he allunyat.



Maria BACHS.

María Olivares ( 29 anys)
Racó favorit de la Seu: Claustre de la catedral, ja que tan sols d'entrar-hi t'entra una pau 
interior increïble. M'encanta.

La Serra del Cadí, sens dubte! És el paisatge natural més maco que hi ha a la comarca.

Col·lectiu del Centre de Día de Salut Mental (dels 30 als 60 anys)
Hem escollit dos:
1- El Parc del Segre.
2- I el Casc Antic i la catedral.

També hem escollit dos:
1 – La Serralada del Cadí.
2- El Dolmén de Biscaró.

Joan Gallart ( 58 anys)

El meu racó preferit de la seu és el passeig, per el que represente i ha representat al llarg 
dels anys com a punt de trobada per a molta gent. 

El meu racó preferit de l'Alt Urgell és la Serralada del Cadí, per les seves magnifiques 
vistes i per les diferents excursions que s' hi poden fer. 

Joan Gómez (74 anys)



Els Porxos del carrer Major. Son el record de la meva infantesa, s'hi passejava en temps 
de pluja i fred. Ere lloc de trobada. 

La serra del Cadí. Des de qualsevol lloc de la comarca. Em dona la sensació de 
placidesa i s'hi té el cim nevat encara més.

Cristina Serrano (60 anys)

la Catedral o el mercat el que vulgueu
De la Seu lo que mas me gusta es el barrio antiguo o sea C/ Santa Maria Canongues 
Catedral porque pasear por alli para mi es como retroceder en el tiempo y me gusta 
mucho 

Aransa subir hasta Pollineres y sentarte en el refugio y contemplar el paisaje sobre todo 
si es invierno es una maravilla

Antoni Feixes (79 anys)

El Parc del Segre si troben els canals de piraguisme que si fan curses nacionals i 
internacionals als cotat del canals si pot aná a caminá a tot al recorregut i a bancs per 
pugué descansa al estiu ia bones ombres ial ivern un bon sol. Es un lloc mol bonic.

La vista que es veu des del Pla de les forques entrant per la banda esquerra al front 
tenim la serrelada del Cadí i sota la ciutat de la Seu d´Urgell es pot veure com baixa el 
riu Segre des d'Alás i per la mateixa banda la part antigua de la ciutat amb la catedral el 
palau del bisbe i tota la part moderna que está molt estesa també les carreteres a Lleida i 
Andorra. Aquí tenim uns del climes mes bons sense pretensions de Catalunya al estiu 
les nits as refresquen i al hivern tan punt surt el sol toque a tot arreu, no tenim boira ni 
contaminació 

Mª Dolors Aixàs1(66 anys)

La Catedral i el Museu, son dues coses dignes de visitar, la Catedral es una de les mes 
boniques que hi han amb el estil Romanic, es del segle 11 i molt visitada per tothom. 

Paisatge que tinc davan d´on visc. Puc divisar, totes les muntanyes , des de Bescaran 
fins a Arfa, i especialment la Serra del Cadi.
Moltes vegades quan obro qualsevol finestra, em dona la sensació de que hi tinc una 
pintura de tant bonic que es tot
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