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INFORMACiÓ MUNICIPAL DE LA POBLA DE SEGUR
Núm.6 Octubre 1996

R

El Castell defocs aquàtic va simbolitzar la recuperació del llac com a atractiu de la Pobla en l'inauguració del Passeig de
l'Àrea Vacacional.

* L'Arxiu Històric Municipal ja és una realitat
* Fira Promopallars i inauguració del Passeig de l'Àrea Vacacional
* Resum de festes
* Calendari d'activitats de les associacions
* Adéu a Mossèn Diego



Ple ordinari del 02-06-96
* Habilitar el Molí de l'Oli com a lloc de celebració dels matrimonis civils,
juntament amb el local de la Sala de Plens.
* Aprovació de la memòria valorada de l'obra d'AMPLIACIÓ SALES ESPOR-
TIVES I EQUIPAMENT DEL PAVELLÓ MUNICIPAL D'ESPORTS, amb un

pressupost de contracta de 6.500.000 Ptes.
* Aprovació del projecte tècnic d'ENLLUMENAT PÚBLIC FASE Al A LA
LOCALITAT DE LA POBLA DE SEGUR, amb un pressupost de contracta de

7.730.052 Ptes.
* Acceptar l'ajuda inclosa en el programa general del Pla Únic d'Obres i Serveis
de Catalunya, any 1996, per finançar l'obra CONDICIONAMENT DE L'ES-
CORXADOR MUNICIPAL.
*Aprovar el document de comprorrús d'aportació de quotes dels professionals
càrnies a l'obra de condicionament de l'escorxador municipal de la Pobla de

Segur.
=Sol.Iícitar al Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pescael màxim d'ajuts
econòmics possibles dins les línies que tingui previstes tant, de fons procedents
de la Unió Europea com del propi Departament.
* Aprovar l'expedient de contractació de l'obra de condicionament de l'escorxa-
dor municipal de la Pobla de Segur.
* Aprovar definitivament l'Estudi deDetall d'ordenació de volums de la parcella
situada a l'Av. Estació, cantonada amb els carrers "I" i "E", per a la construcció
dels habitatges de l'Incasol.
* Aprovar definitivament el Projecte d'Urbanització d'un tram del carrer "E"
contigu als mateixos habitatges.
* Aprovar la proposta i el conveni tramès per la Fundació Caixa d'Estalvis i
Pensions de Barcelona, acceptant els drets i les obligacions que se'n deriven
relatiu a la cessió de la titularitat de la biblioteca que té en aquesta localitat, a

favor de l'Ajuntament de la Pobla de Segur.
* Iniciar la tramitació de l'expedient procedent que ha de conduir a l'adquisició
de CasaBoixareu dins el conjunt de CasaMauri, autoritzant el Sr. Alcalde a la
signatura del document de comprorrús entre l'Ajuntament iel Sr. JosepM. Boi-

xareu.

Ple extraordinari del 09-07-96
* Sol.licitar al Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca un ajut de
30.000.000 de ptes. dins el programa 5b cofinançat pel FEDER per al projecte
de dotació de serveis a la zona industrial del sector Migdia i 4.750.000 ptes. per
a la reposició del mur de contenció a la Plaça del Pou.

Ple ordinari del 24-07-96
* Aprovar l'adhesió d'aquest municipi a la xarxa Catalana de Ciutats Saluda-

bles.
* Aprovar la delimitació de l'àmbit en el terme municipal de la Pobla de Segur
del Pla Especial d'àmbit supramunicipal de la zona del llac de SantAntoni, amb
el següent llistat de necessitatsque cal que contempli:
- Regulació i zonificació dels usos de la làmina d'aigua del llac.
- Distribució de les zones d'aparcament de barques.
- Previsió de construcció d'una minipresa que possibiliti l'aprofitament de la cua

del llac.
- Previsió d'un passeig ecològic a tot l'entorn del llac.
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Passatl'estiu, amb tota la sevaactivitat cultural, lúdica, fes-
tiva i la sorprenent inauguració del magnífic passeig de
l'ÀreaVacacional,del que de tot plegat se'n fa ressòaquest
número de Sota l'Arbre, cal emprendre aquest últim tri-
mestres de l'any amb els objectius de, a més de l'activitat
pròpia dels projectes endegats i per endegar, preparar la
proposta de tributs i el pressupost per a 1997.

No cal que us digui que estem davant d'un període que si
bé es preveu actiu per l'economia, imposa a les Adminis-
tracions un esforç rigorós d'austeritat.

En el proper butlletí que sortirà abans de final d'any, us
faré una amplia exposició d'aquest dos temes (Tributs i
Pressupost)que se'nsdubte suposen la veritable voluntat
de desenvolupament municipal proposada per l'equip de
Govem.

Respecte als tributs us anticipo que els que influencien
més en el desenvolupament econòmic del poble (cons-
truccions, instal-Iaclons, obres i activitats econòmiques)
no sofriran cap increment. La resta tindrà un augment
màxim del 3 % previst per l'inflacció.

Respectea l'IBI (Contribució Urbana) augmentarà perquè
inclourà la taxa de clavegueram, tribunes i previsió d'in-
cendis que desapareixeran.Amb aquestaproposta el con-
tribuent podrà desgravar-sea la declaració de renda unes
quantitats que fins ara no ho podia fer, i suposant només
un augment real del 2,3%.
Bé de tot això com s he dit en parlarem al proper butlletí,
que com aquest vindrà ple de l'activitat municipal i de tota
la societat poblatana.

Narcís Balagué i Bosch, el vostre Alcalde.
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Tal com esva avançar al Sota l'Arbre del mes de juny, ampliem la informació que allí es va donar sobre l'Arxiu Municipal.

Finalitat
L'Arxiu, com ja esvadir, esvaconstruirper acord del PleMunicipal del
dia 6 de juny de 1994i depèn de la Regidoriade Cultura de l'Ajunta-
ment. Té com a finalitat la conservació,ordenació i catalogacióde les
fonts documentals del municipi, així com la recuperació del seu patri-
moni fotogràfic.
L'Arxiuesnodreix,perunabanda,detotselsdocumentsde l'Ajuntament
que es consideren històrics, és a dir, els documents que per la seva
antiguitat (superior als 30anys) ja no tenen un interès administratiu
immediat; i, per l'altra, dels documents escritso gràficsprocedents de
donacionsd'entitatsi particulars,sobretot fotografies.

Organització i contingut
L'Arxiu està ínstal-lat a les dependències inferiors del Molí de
l'Oli.
La secció de documents escrits ocupa dues sales comunica-
des, amb unes 400 capses arxivadores que contenen, deguda-
ment classificats, documents municipals com:

* Expedients, quintes, impost de la sal, eleccions, obres,
judicis verbals, aigües potables, escorxador, arbitris, etc.
Itambé documents d'altres procedències com:

* Oficina de Turisme, Esbart Pallarès,Cinema Avinguda,
etc.
La secció de documents gràfics conté les següents menes de
documents:

* Còpiesde fotografies relacionades amb la Poblao la seva
rodalia que tenen interès per la sevaantiguitat o tema. Cadacòpia
està acompanyada de la seva fitxa descriptiva. Actualment n'hi
ha unes 150,cedides per persones que han volgut col.laborar.

* Postalsde l'Oficina de Turisme i altres procedències re-
lacionades amb la Poblao la sevarodalia, amb un nombre supe-
rior als 100originals. També amb la corresponent fitxa descripti-
va.

* Fotografiesdels alcaldes de la Pobla, exposades a la
galeria del Molí de l'Oli.
* Plànols d'antics projectes municipals com:
- Projecte del Camp de Deports, de 1935.
- Projecte de la façana per a la conversió de l'Esglésiaen
Ajuntament, de 1936.
- Antic projecte d'escoles graduades.
- Pancartesantigues de benvinguda i reivindicacions
locals.
- Plafons amb etiquetes de productes comercials de la
Pobla.
- Plafons amb paper moneda de la Pobla, i amb docu
mentació dels antics cotxes de línia.
- Antics segells de goma municipals i de corporacions
locals.
- Llibres diversos.

Informatització
La informatització d'un arxiu permet conèixer en tot moment el
contingut exacte de l'arxiu, facilita una consulta ràpida i dóna
l'oportunitat de recerques que amb els sistemes manuals serien
poc menys que impossibles. A la fi que la informació sobre el
contingut de l'arxiu pugui ser utilitzada amb una visió general i

Una magnifica labor de classificació fa molt accessible tota la documenta-
ció.

coherent amb altres arxius similars, convé que els progra-
mes i els codis de classificació que es fan servir siguin d'ús
general.
La informatització de l'Arxiu Municipal de la Pobla està pen-
dent que el Servei d'Arxius de la Generalitat estigui en dispo-
sició de facilitar als ajuntaments els programes dels arxius
de la Xarxa d'Arxius de la Generalitat.

Accés
Com que en aquests moments el personal fix assignat a l'Ar-
xiu és inexistent, l'accés a la informació estànomés a dispo-
sició dels investigadors i altres persones amb un interès con-
cret de consulta.

Col-laboracíó
L'ordenació, la classificació i la recerca de nou material per a
l'Arxiu és una tasca desenvolupada exclusivament per col'-
laboradors voluntaris. Qualsevol persona que pels seus co-
neixements d'arxivística, fotografia o de qualsevol altra mena
i amb ganes de participar en aquest projecte cregui que pot
ajudar en la millora i funcionament de l'Arxiu, hi seràbenvin-
guda.

Donacions
Perpoder tenir a la Poblaun arxiu que reflecteixi de la forma
més àmplia possible la història local, calla col-laboració de
tots els poblatans que puguin facilitar documents que apor-
tin dades sobre el passat de la Pobla i els seus habitants.
Aquestsdocuments poder ser fotografies,plànols, documents
comercials, escriptures, etc.
Si el propietari del document té interès en conservar-lo, se'n
farà còpia per a l'Arxiu i es retornarà l'original.
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LA FESTA DE LA MARE DE DÉU DE RIBERA I PROMOPALLARS TORNEN A SER UN ÈXIT

Elsdies 14i 15del passatmes de juny, la Poblava acollir
una nova edició de la seva Fira de promoció turística,
Promopallars.
Aquest any, la Fira va ser inaugurada pel President de la
Diputació de Lleida, Josep Grau, que va recórrer l'espai
firal acompanyat pel nostre alcalde, pel president de la
comissió organitzadora, el senyor Palau,i per diverses au-
toritats locals i comarcals. Promopallars comptà amb més
de 80 expositors de diferents rams, des de l'alimentació i
productes artesanalsa institucions i serveis.Promopallars
va ser visitat per més de 7.000persones que es van inte-
ressar per una fira que Josep Grau va considerar la Fira
d'una població que ha de ser vista com la veritable porta
del Pirineu i que, per tant, ha d'aprofitar la sevamostra per
ensenyar als visitants tot el que es pot trobar al Pirineu i
especialment a l'àrea de l'entom de la Pobla,molt desco-
neguda en certs nivells. D'altra banda, Josep Grau també
va dir que aquest tipus de fires s'han de mantenir al preu
que sigui, o fins i tot fer-les extensivesa altres poblacions,
donat que poden ser un termòmetre de la marxa econò-
mica d'una zona.
Els actes de Promopallars es van complementar el diu-
menge amb una inauguració multitudinària de la zona de
l'àrea vacacional i molt especialment de l'edifici de ser-
veis i la plaça el-líptíca. L'edifici de serveis va poder ser
visitat per primera vegada per tots els poblatans. Durant
l'acte, NarcísBalaguè va descobrir una placa commemo-
rativa juntament amb Manuel Martín. L'alcalde també va
agrair en el seu parlament, l'aportació de tots els que han
fet possible que un somni com l'àreavacacional sigui cada
cop més una realitat. Perúltim, i com a gran fi de festa, es
va celebrar un espectacular castell de focs que va mera-
vellar tots els assistents, focs que en algun moment sorti-
en de l'aigua com a símbol de la recuperació per a la Po-
bla del llac com a atractiu turístic.
La festa va continuar dos dies més a la Pobla, ja que el
dilluns i el dimarts esvan celebrar els actes en honor de la
patrona de la localitat; la Verge de Ribera.Alguns dels ac-
tesmés multitudinaris van ser,el dilluns, la baixada de les
torxes amb la reunió prèveia de la mainada, els gegants i
capgrossos, i les pubilles a la plaça de la vila per anar a
rebre tots junts les torxes. Entotal, esvan reunir unes 1.500
persones que van gaudir d'una de les celebracions més
emblemàtiques d'aquestes festes patronals.
Perúltim, el dia de la patrona, dimarts, l'esglésiaesva om-
plir per escoltar, després de la missa, el concert interpre-
tat pels PetitsCantaires del Pui i la Coral Verge de Ribera.
A la tarda també es va fer lliurament dels premis del con-
curs de fotografia organitzat pel Comú de Particulars.

Els Petits cantaires ielsgrans de la Coral VergedeRibera vanoferir un magnific

concert.

El Delegat de Turisme i l'Alcalde van descobrir la placa acreditativa del Premi
Turisme de Disseny Urbà.

Última hora de l'Àrea V~cacional
.L'àrea vacacionalva donar un nou pas per ser unafealitat,
duràntla festa de la Mare de.Dèu.de Riberà, Nards Balaguè
vaanunciar alguns dèls propers passosque faran que encara
prengui més cos aquest espai de la Pobla.
La co xa de les primeres sis cases adosadesestà pràctica-
men . adaper part de person~s ioteresadesen aq~irir-
les se sala part interior finalitzada inomés falta la signatura
perquè:comencin a ser realitat. Cal'destacar també que el
nombre de sol.licituds sobrepassaja els habitatges que han
estat projectats per contruir en la primera fasa,
D'altraQanda;cal dir què aprincipis de setembre esva iniciar
la construcció dels IS primers bungalows dels 50 previstos
per la Set[llana Santadel proper any.
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INICIADES LES OBRES DE LA CARRETERA N-260 DE LA POBLA A SENTERADA I XERALLO

S'haniniciat amb bon ritme les obres de millora del
traçat de l'Eix Pirinenc entre la Pobla-Senterada-
Xerallo.Aquestanovaactuació del Ministeri compor-
taràunamillora en aquestavia que tantaimportància
té per les comarques de muntanya, i molt
especialmentper a la Poblacom a eix de comunica-
cions i porta del Pirineu. Desitgemque les obres es
desenvolupinabon ritme i senseelsentrebancsi com-
plicacions que el nostreAlcalde ja va denunciar res-
pecte a absurdes i desafortunadesintervencions de
gent que no entén què ésviure a les nostresterres.
Ara només caldrà esperar que els altres dos trams,
(el túnel Xerallo-Malpàsi el tram Malpàs-EIPont de
Suert)no esveginafectatsper les tan anunciadesre-
tallades,i queel Ministeride Fomentosiguisensiblea

la necessitatimperiosad'executar-lospel bé del
desenvolupamentde les nostrescomarques.

PISTES PER A EXÀMENS DE CONDUIR

Als terrenysque s'hanrecuperat a la confluència en-
tre la Noguera i el Flamicell, s'hi ha pogut instal-Iar
una zonade 30x 30m., amb un carril d'accésde 100
x 6,5m. que seran suficients per poder realitzar les
provesdelsexàmensdeconduirqueesduenatermea
la Pobla.Atès que aquestesproveses realitzen cada
15dies,l'Ajuntamentprocuraràcondicionaraquestes-
pai en un futur per poder realitzar-hi d'altres activi-
tats.

ACABADES LES OBRES DE DEFENSA DEL MARGE DEL FLAMICELL A L'HORTA

Aquestespistes, un cop acabades,permetran desenvolupar-hi altres ac-
tivitats,

Aquest es el magnific aspecte que ofereix la nova protecció

Jas'hanacabatlesobresderestablimentdelmur
que defensavaelshortsdel margedel Flamicell
i que va caure a les riuades del novembre de
1994.Aquest condicionament-s'ha fet amb una
acuradaactuació tant tècnica com estèticaque
hade servirde model en altresactuacionssimi-
lars si s'arribessina produir. Donemgràciesa la
Confederació Hidrogràfica de l'Ebre i molt
especialmentals tècnics i constructorsper tan
admirable obra.
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NOVA EDICiÓ DEL TRADICIONARIUS I LA FESTA DELS RAIERS

Comja éstradicional el primer capde setmanade
juliol els raiers de la Poblavan tornar a organitzar
unagrandiadaraieraquevadespertar,un anymés
l'interès de nombrosos curiosos.
Elsactesesvan iniciar el dissabteamb el tradicio-
nal sopardelsraiersque com cadaanyvaservirde
preludi a l'entregade la ganxad'or,que enaquesta
ocasióva recaurea títol pòstum a MoisesValencia
Calvo, que va ser recollida pels familiars. Amb
aquest lliurament es volia retre homenatge a una
persona que durant molts anys ha treballat en el
món delSraiers,especialmenta Navarra,d'on era
fill.
Elsactesvan continuar el diumenge amb la tradi-
cional baixada dels rais des de la presade Llania.
Enaquestaocasióvan baixar tres rais,amb la par-
ticipació de l'exministre JosepBorrell i del conse-
ller IgnasiFarreres.
Malgratla pluja, unes 3.000personesesvan aple-
gar a l'entorn del riu per veure baixar els rais. Per
primera vegadaun rai va "atropellar"un oagosarat
càmaraque es trobavaal mig del riu filmant. L'ac-
cident, però, no va revestir cap gravetat.Elsactes
esvan completar amb una granactuació castelle-
ra delscastellersde Lleida, que a causade la pluja

Com sempre la Diada dels Raiers va aplegar molta gent; malgrat la pluja,

esva haverde fer al pavelló polisportiu. Perúltim, es
va fer el tradicional dinar al Bernadot,amb una nom-
brosapresènciacom en anteriorsedicions.
Durantels diesde celebració de la festaraiera també
va tornar a repetir-se una nova edició del
Tradicionariusque durant el cap de setmanava om-
plir alguns dels llocs més emblemàtics de la Pobla
amb grupsde música tradicional diversa.Aquestany,
donades les restriccions pressupostàriesno hi van
participar tantsgrupscom enanteriorsedicions,però
això va ser suplert amb la qualitat delsparticipants.

VIII MARXA CICLO TURISTA VERGE DE RIBERA

Elpassatdia 23de juny l'SprintCieloClubPoblava
organitzarunanovaedició de laMarxaCieloturista
Vergede Ribera.
Aquesta edició va tornar a ser un èxit rotund pel
que fa al nombre de participants vinguts d'arreu
de Catalunya.
Aquesta marxa és força original en el sentit que
desprésde la provas'organitzael tradicional dinar
al Parcdel Bernadot.
Aquest any,la provava anar desde la Poblafins a
la zonad'Envinyper tornar a la Poblaal migdia. En
total hi van participar més de cent corredors que
després es van reunir amb familiars i amics per
gaudir d'un dinar al Parcdel Bernadot on s'hi van

Després de la marxa es va celebrar un gran dinar al Bernadot.

aplegarmés de 200comensalsper acabarel dia amb
un lluït ball.
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FESTA MAJOR

La Poblava celebrar la sevaFestaMajor a finals del
juliol passat,com ja és tradicional.
Els actes es van iniciar el divendres dia 26 amb la
tradicionalcercavilai l'inici de laVIIJornadadel Cam-
pionat de FutbolSala.A la nit també esva celebrarel
correfocsa càrrec del grup l'Espetec.
Eldissabteesvadomençararel concursdebotifarra,
almateix tempsque s'anavendisputantelspartitsdel
Campionatde futbol Sala.
A la nit tambéva tenir lloc laVIII Milla Urbanaque va
comptar amb uns 50participantsen lesdiferents ca-
tegories.
Perúltim, el diumenge esvan dur a terme diferents
actesdestinatsalsnens,especialmentelmón infantil
que es va realitzar tant a la tarda com al matí. Cal
destacarl'actuació dels pallassosque esva realitzar
al barri de l'estació.Al matí també esva celebraruna
novaedició de la travessadel llac deSantAntoni, que
vacomptar amb uns50nedadorsque esvanatrevira

Els guanyadors de la travessa al llac van tenir unsgrans trofeus.

fer els800metresfinsa l'antic club nàutic, Elsorga-
nitzadorsvolen agrair la col·laboracióde nombro-
sespersones,especialmentelspropietarisde les 7
embarcacionsque hi van col·laborar.
Duranttots elsdies de la FestaMajor també esvan
celebrarels tradicionalsballsde tarda i nit que van
tenir una nombrosa concurrència.

FESTA DELS BOMBERS

Un any més, els bombers de la Poblaes van bolcar
per organitzarla sevafesta,que ha de servir tant per
ensenyar,la sevatascaprincipalment als més petits,
com per a la recaptació de fons que els ajudin a des-
envolupar la sevafeina durant tot l'any.
Elsactes que es van realitzar en aquesta edició van
seral matí la inauguraciódel ParcInfantil i l'exposició

~ de material a la plaça de la Pedreraamb la presència
l de diversesautoritats. Tambées va celebrar el con-

cursde dibuix, al qual,vanparticiparmés de 150nois
i noies en les diferents categories.
El ParcInfantil, installat a la plaça de la vila va conti-
nuar fent les delíciesdelsmés petits amb els seusin-
flables,el "toromecànic"i sobretotel tren,quevatrans-
portar a quasiun miler de passatgersdurant tot el dia.
Perúltim els més petits i d'altresde no tan petits van
gaudir d'una estonarefrescantamb la festa de la es-
cuma que va aplegarunes300persones.

Petits i no tant petits van gaudir d'una estona refrescant amb el bany
d'escuma.

Perfinalitzar,va celebrar-seel tradicional ball que
va tenir una nombrosa assistènciaque va sobre-
passarles 2.000persones.
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ACOMIADAMENT DE LA MADRE ÀNGELS

El passat 23 d'agost, vàrem acomiadar la Madre Àngels Gasseti Bosch,
que durant gairebé tres anys ha estat la directora de la Residència Verge

de Ribera.
La Junta de Copatrons, l'Ajuntament i tots els avis i àviesde la Residència
volem expressarel nostre profund agraïment per la seva tasca, al mateix
temps que la tristesa pel seu comiat.
Les paraules que va dirigir-li en Nicanor Sabaté,padrí acollit a la institu-
ció són la millor mostra de tots aquests sentiments:

"Permeti'm germana Àngels, que en nom de tots
elscompanys i companyesd'aquesta casa i delmeu
propi, li adreci unes paraules en motiu de la seva
marxa d'entre nosaltres.

Diuen que els acomiadaments sempre són doloro-
sos, i aquest, el seu ho és. I en gran part, perquè
amb aquest temps que ha estat entrenosaltres,n'hi
ha hagut prou per conèixer-la i rebre tantes proves
d'afecte i estimació. Ha sabut suplir amb la seva
manera d'actuar, allò que nosaltresenssentim tant
mancats, delsafectesfamiliars, del contacted'aque-
lles persones estimades amb què hem conviscut
tant anys i que ara, a la nostra vellesa n'estem pri-
vats.

Vostè,amb la seva forma de ser,ha sabut conjugar
el paper d'amiga, germana i mare.

Doncs,ja veu germana Àngels si en tenim de mo-
tius per estar contents i agraïts i de tenir-li tant
d'aprecioDavant de tantes cosesque hem rebut de

p

L'acomiadament de la Madre Àngels va ser molt emotiva per a tots.

Vostè,demanem a DéuNostreSenyorque l'assisteixi i
la guiï perquè pugui continuar la seva tasca a favor
delsgermans. Si algun consol ensqueda ésla segure-
tat que la sevamarxa, servirà perquè d'altresgermans
nostres la puguin conèixer i rebre tot allò que nosal-
tres hem rebut."

Plaça del Pou,Raval,D'Orari iPauClaris.
* Sector 2: Cases del Pont, Plaça de Sant Antoni,
Carrer Raier i Carrer Pirineus.
* Sector 3: Carrer del Sac,Carrer de la Font (núm. 1
al 13i 2 al 6, iAv.Verdaguer (núm. 1al 25 i 2 al 34).

LA POBLA AMPLIA L'ÀREA SUSCEPTIBLE DE REBRE AJUTS PER A LA REHABILI-
TACIÓ D'HABITATGES

L'Ajuntament de la Poblava demanar l'ampliació
de l'àrea susceptible d'acollir-se als beneficis del
Decret 65/1996del 23 de gener, per la qual cosa
la zona queda delimitada de la següent forma:
* Sector li CascAntic: Plaça de la Pedrera,Car-
rer de la Riba, Llorens i Torres, Esgraseds,Major,
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EL COMÚ DE PARTICULARS TORNA A PARTICIPAR AL GRAN PREMI
D'ARTS PLÀSTIQUES "LE FOUSSERET".

ElComúde Particularsde la Poblava tornar a orga-
nitzarun altre intercanvi de pintors pallaresosamb
França.Aquest intercanvi va tenir la primera part
entre els dies 13de juliol i 3 d'agostquan un total
de 22pintors del Pallarsvan mostrar al XVIII Gran
Premi d'Arts Plàstiques"Le Fousseret"un total de
54obresque van tenir granacceptació entre el pú-
blic visitant.
Enaquestaocasiócal destacarque,dels tresconvi-
datsd'honor de la presentedició dos eren pallare-
sos,d'unabandaJoanCaballeri, de l'altra,Vicente
Anton de Pedro, que van exposar un total de 23
obres.
Amés,el grupde "catalans"quevaviatjar a França
durant els dies de la mostrava rebre un grannom-
bre d'atencionsper part de l'organització. segons
va dir el president del Comú, josep Verdú, tothom
vapoder copsarel grannivell de companyoniaque
hi ha entre els dosgrupsd'artistes.
La segonapart de l'intercanvi tindrà lloc el proper
mes d'octubre amb la vingudade diferentspintors
francesosper exposaral Comú.
D'altra banda, el Comú també ha organitzat dife-
rentsactivitatsi exposicionsdurant elsmesosd'es-
tiu,entrelesqualscaldestacarladeFrancescaPlasa
entre altres.Durantaquestsmesostambé s'hanfet
diverses exposicions al Molí de l'Oli com la de
Candelas.

INICIADA LA CONSTRUCCIÓ DE 34 HABITATGES DE PROTECCIÓ OFICIAL

La continuació de les VivendesSocialsja esuna realitat. Aquestesserande lloguer.

Durantel mes d'agosts'hancomençat lesobresde
construccióde34noushabitatgessdeproteccióofi-
cial a la zona de l'Avingudade I Estació.Aquests
habitatges tindran les característiques típiques
d'aquest tipus d'edificació, com ara els 90 metres
quadratsd'extensió.Lesobresseranrealitzadesper
l'empresaBenitoArnó.
Aquestshabitatgesserande lloguer i intentaransu-
plir les mancances d'aquest tipus d'habitatgeque
pateix la Poblai la restade la comarca.Permetran
especialmentalsmés jovesdisposard'una casa.



30 ANYS DELS NASCUTS AL 1966 I JA ES PREPARA ELS 50 DELS
DEL 1947

Seguintaquestanova tradició de la Poblade cele-
brar els "aniversarisrodons",i tal com esvapropo-
saren el darrer número de Sotal'Arbre,unsquants
poblatansnascutsel 1947han pensat que no han
de deixar passarl'ocasióde celebrar els 50anysel
proper 1997amb els altres poblatans ( de naixe-
ment, de residènciao de sentiment) de lamateixa
quinta.
Perposar-nosen contacte i poder-hoprepararcom
cal,deixeu lesvostresdadesa l'OficinadeTurisme.
...i el de 1950
Elsnascbtsel 1950ja estancomençantapensaren
celebrar l'any 2000el seu 50è.aniversari,el canvi
de seglei de mil-lenni. Comque la volem fer gros-
sa, ens agradariaque hi fossin els poblatans nas-
cutsaquell any,encaraque faci tempsque n'hagin
perdut el contacte; en coneixeu algun, feu-l'hi sa-
ber.
... i més aniversaris ...
Elsquevanperdre'sl'ocasióde celebrarels40anys
junts cal que s'animin a celebrar els 50,60,... i els

Tambéaquest any han celebrat "sonadament"la quinta del 66, els seus30 anys.
Compodeu.veure van ser una bona colla.

més jovestambé, ésclar, tal i com van fer elsnascuts
els 1966,delebrant els seus30 anys.Els "aniversaris
rodons"sónuna bona excusaper trobar-seels que ja
sónamics, i queper qualsevolraó fa tempsqueno es
veuen, i per fer nous amics poblatans.

AGENDA DEL COMÚ DE PARTICULARS

El Comú de Particularsté previst per als propers
mesosles següentsactivitats:
- Fins allS de setembre, exposició d'escultures
d'escaiolad'ÀngelCorral.
- Del 19d'octubreal3 de novembreexposiciód'ar-
tistes francesosde "LesFousseret",com a segona

part de l'intercanvi anteriorment mencionat.
- Del 28de novembre al 18de desembre, exposició
d'artistespallaresos,com ja és tradicional en altres
anys.
- Del20de desembreal 13de generde 1997, exposi-
ció d'olis de DanielRamoneda.

Campde Tir delsSocors.Aquestesinstal-lacions ha-
vien estat tancadesdurant els darrers anysper mo-
tius diversosi durant el seuprimer estiu de nou fun-
cionament han rebut una granacollida entre tots els
afeccionats al tir dels dos Pallars,cada dissabte es
reunien entre50i 60tiradors.LaSocietatesperacon-
tinuar adequantel camp de caraa la sevapromoció
a tot Catalunya.

CONCURS SOCIAL DE PESCA

La Societatde Caçadorsi Pescadorsde la Pobla
de Segurva organitzarun ConcursSocialde Pes-
ca.AquestConcursva tenir lloc durant el matí del
passatdia 15de setembre i secelebràa l'embas-
samentde SantAntoni. Elconcursescentrà en la
pesca de Ciprínids,Tambées va realitzar un es-
morzar de germanor.
D'altrabanda la Societatde Caçadorsi Pescadors
de la Poblava tornar a obrir les instal-lacions del
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EL MOTO ESPORTS PALLARS CONTINUA TREBALLANT

Durant la passada Festa Major de la Pobla el Motor
Esport Pallarsva organitzar un trialsín al camp de fut-
bol de la localitat. En aquest cas, hi va haver 12parti-
cipants que van poder ser admirats pels més de 500
assistentselsque van gaudir d'un granespectacleamb
les diferents proves d'exhibició que es van fer.
El passat dia 29 de setembre aquest club va organit-
zar el 14èTrial de la Pobla que transcorregué entre la
Pobla i el municipi de Conca de Dalt, per la qual cosa
el club vol agrair la col-laboració delsdos ajuntaments.
Aquest trial va ser puntuable per al campionat de
Lleida i van participar 25 participants de Catalunya i
Osca, en categories júnior, veterans A i B i afeccio-
nats que van fer un circuit de 12trams per dues vega-
des, essent els trams més difícils els de primera hora
del matí per trobar-se mullat el terreny.
Aquest trial feia 14anys que no es celebrava i ara s'ha
pogut tornar a realitzar amb l'esforç dels membres del
Club, recuperant una de les proves pioneres a
Catalunya.
D'altra banda els organitzadors han decidit crear el

El trial Indor va ser molt espectacular i concorregut.

que seràel primer Trial de la Conca de Dalt de cara
al proper dia 8 de desembre, aquest trial es realit-
zarà, com el seu nom indica només 'a la zona del
municipi de Conca de Dalt compresa a les locali-
tats properes a Claverol.

ELS RAIERS DE LA POBLA AL CANADÀ

Entre els dies 3 i 6 d'octubre, els raiers de la Pobla
tindran la sevarepresentació a la IXTrobada Interna-
cional de Raiers que, com tots recordareu, es va ce-
lebrar per primera vegada el 1988a la Pobla. Aques-
ta edició esrealitzarà al Quebec a la població de Troix
Rivieres i s'espera que hi participin unes 500 perso-
nes en representació dels raiers i diverses associaci-
ons d'aquest apassionantmón d'Europa i Amèrica del
Nord.
El grup de la Pobla estarà integrat per 21 persones i
tenen previst de fer un viatge de 10 dies durant els
quals participaran en els diferents actes, com la reu-
nió d'intercanvi de propostes, on espresentarà la idea
de connectar les diferents associacions a Internet.
També s'intentarà coordinar les associacions de la
Unió Europea per tal de rebre ajuts.
A més, durant els dies d'estada al Quebec podran

visitar diferents museus o assistir a mostres de ta-
llar fusta a més de conèixer el país i la seva cultu-
ra.
Per últim, s'ha de dir que s'està treballant des de
l'Associació de la Pobla i el Pontde Claverol per tal
que aquesta trobada torni a celebrar-seaquí el pro-
per any 2.000

PROPERESPEL.LÍCULES A LA POBLA

El Circuit Urgelenc projectarà durant les properes
setmanes les següents pel.líci.Ilesal cinema Avenida:
Dies 18-19-20 d'octubre: "La Roca" i"Magia en el agua".
Dies 25-26-27 d'octubre; "Striptease" i "Tengouna casa".
Dies 1-2-3deeoÍ1Vembre: Intimo y personal",
I pròximament tambè estàprevist de projectar entre altres:
"Reaccióri en cadena", "Abierto hasta el amanecerll,
"Tincup" i "Trainspotting'¡.

®
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LA POBLA ACOMIADA A MOSSÈN DIEGO AREVALO "ERRERA

El passat dia 16d'agost es va oficiar un funeral en me-
mòria de mossèn Diego, al qual va assistir el Consistori
i nombrosos poblatans. Durant l'acte l'EPSva llegir el
text que ara reproduïm i que ens sembla un bon comi-
at.

"Diego, deixa que per darrera vegada cop ens pu-
guem dirigir a tu, encara que els que et vam conèi-
xer de ben segur ho farem algun altre cop, perquè
com tu bé ens vas dir: ''jo sempre seré amb vosal-
tres". Vasformar part del nostre equip de caps gai-
rebé un any. Junts vàrem compartir moments en-
cisadors i inoblidables, moments que per sempre
més restaran dins nostre. Amb poques paraules i
molts fets, ens vas ensenyar el veritable significat
d'amor, pau, esperança, solidaritat i moltes altres
paraules que tu, Diego, amb aquella senzillesa i
noblesa que tant et caracteritzava, aplicaves dia
darrere dia.
Podríem parlar molta estona, però aquests mots
quedenja molt juny, quan tot allòque realment ens
queda són els fets i els records.
Tan sols dir-te que seguirem en la tasca d'educar

Fins sempreDiego.

els petits minyons dins el món escolta i que ho farem
el més bé que sabrem, seguint sempre els teus con-
sells i actuacions.
Diego, ara la 'tristesa ens aclapara, però ens queda
el record feliç que un dia vas estar amb nosaltres,
que un dia vas ser un dels nostres. .
El teu record restarà sempre en el cor de l'EPS..." i en
el de tots els poblatans.

VIOLETA DE MIGUEL REP UNA CONDECORACIÓ DE L'A.G.B.S.

El passatmes de juliol, la Primera Tinent d'Alcalde
i Regidora de Cultura de l'Ajuntament, Violeta de
Miguel, va rebre una condecoració de l'Acadèmia
Militar de Talarn, la Cruz al Mérito Militar amb dis-
tintiu blanc.
Aquesta condecoració li va ser concedida gràcies
a la llarga i fructífera relació que ha mantingut amb
l'Acadèmia i per la seva tasca relacionada amb el
món de la cultura que ha permès d'obtenir molts
bons resultats d'aquesta coHaboració.
A l'acte, van assistir-hi l'alcalde i diferents regidors
de l'Ajuntament així com familiars de Violeta.

Ajuntament de la Pobla de Segur
PallarsJussà Lleida

L'acte va emocionar a la Violeta i a tots els assistents.
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