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PLE EXTRAORDINARI DEL 16-06-97
* S'adjudica la parcella
propietat
de l'Ajuntament,
situada a la
urbanització
anomenada
Llabossona, pel preu de 7.837.013.- PT A.
* S'aprova i es ratifica la modificació del conveni singular entre el
Departament
d'Ensenyament
i l'Ajuntament,
per al finançament
de l'lES de la Pobla de Segur. S'aprova també l'annex al contracte
administratiu
formalitzat el 16 de setembre de 1965 entre l'Ajuntament de la Pobla de Segur i la Sagrada Família d'Urgell, pel qual
la institució se subroga en les obligacions sobre el funcionament
de l'lES de la Pobla de Segur.
* L'Ajuntament de la Pobla de Segur col-labora en la promoció
d'habitatges
de protecció oficial, amb una subvenció de 7.973.259.PTA. a l'lncasol per a la construcció
de la 2a. fase de les vivendes
de l'Av. Estació, actualment
en fase de recepció de sol-Iícituds.
* Contractació
per import de 37.878.827.- PTA. per a l'execució
de les obres de condicionament
de l'Escorxador
Municipal, a les
següents
empreses:
13.081.137.MACLA, SCCL
COSUANE SL
TECHO A.R., SL
FONTANERIA BOCHACA SL
CUBERES-PLANCHERIA SL
FERCAVAL",.SL

9.215.399.6.960.000.4.666.619.2.375.636.l.580.036 -

PLE EXTRAORDINARI DEL 14-07-97
* Aprovació del manifest de solidaritat de la Pobla de Segur amb
la família del regidor Miguel Àngel Blanco Garrido i el poble
d'Èrrnua.
PLE EXTRAORDINARI DEL 24-07-97
* Resultat pressupostari
de l'exercici de 1996 - Ajuntament:
Drets reconeguts
nets:
340.629.129.Obligacions
reconegudes
netes:
332.436.205.Resultat
pressupostari:
8.192.924.Des. finan. amb romanent líquid tresoreria:
1l.536.27l.Resultat
pressupostari
ajustat:
19.729.195.* Resultat pressupostari
de l'exercici de 1996 - FPM Residència:
Drets reconeguts
nets:
67.594.139.Obligacions
reconegudes
netes:
60.528.486.Resultat
pressupostari:
7.065.653.Desp. finan. romanent líquid tresoreria:
2.905.000.Resultat
pressupostari
ajustat:
9.970.653.* Aprovació del projecte d'ampliació i construcció
de 96 nínxols
al Cementiri Municipal de la Pobla de Segur amb un pressupost
d'execució
per contrata de 15.155.59l.-PTA.
* Devolució de les fiances de les següents obres:
-Mur de contenció a la plaça del Pou per un import de 682.000.PTA.
-Construcció
de nínxols al Cementiri Municipal, la .. fase, per un
import de 144.663.-PTA.
-Obertura i urbanització
de la perllongació del carrer Pirineus per
un import de 260.787.-PTA ..

[Quan aquest

numero de Sota l'Arbre arribi a les vostres mans,
probablement
ja m'hauré
reincorporat
a les tasques de l'alcaldia. Voldria agrair en primer lloc als companys
de l'equip de
govern i de Consistori, als funcionaris i empleats municipals, la
feina feta durant aquests mesos; i un cop més a tothom el vostre suport, que sens dubte ha estat el principal motiu que m'ha
donat les forçes necessàries
per aquesta ràpida i bona recuperació. A tots moltes gràcies.
Narcís Ba1aguè i Bosch

AQUIFAMAL...
Mai he volgut fer referència als comentaris de carrer, la major part
amb gran dosi de xafarderia sense fonaments ni continguts seriosos, perquè senzillament crec que són això, comentaris sense cap
valor.
El que si m'he preguntat moltes vegades és perquè es fan i, sobretot,
a qui fan mal ....
Mireu, el nostre país i la nostra societat han avançat sempre sota les
idees de la construcció i de la participació; res avança amb la negació i la destrucció de les idees. Per sort de tots des de l'inici del
període democràtic del 79, els ciutadans tenen mitjans per poder
participar en el desenvolupament del seu municipi: poden elegir i
ser elegits per dirigir el seu poble, poden fer sentir la seva veu en els
organismes municipals, ja sigui directament o mitjançant una oposició democràtica, poden expressar-se lliurement, manifestar-se, i tot
un seguit de vies de participació. Tots aquests drets s'han assolit
gràcies a l'esforç de molta gent, no de tres o quatre, sinó de molta
gent i de diferents concepcions polítiques i socials.
L'Ajuntament de la Pobla de Segur és la Institució de tots els poblatans,
no només dels que guanyen les eleccions. Us dic això perquè vull
que quedi ben clar que es pot criticar als polítics, constructivament,
lleialment, de cara a cara, amb els mitjans democràtics que tenim,
però per sobre de tot hem de respectar la Institució.
Es per això, que encara em sorprenen els comentaris tan alegres i
amb molt mala intenció, gairebé destructiva, respecte a temes que
afecten la situació financera de l'Ajuntament i/o als projectes que
desenvolupa.
I faig servir la paraula sorpresa perquè, per exemple, a hores d'ara no
conec cap proveïdor que s'hagi "arruïnat" per treballar per l'Ajuntament. AIcontrari, tots els que han treballat volen continuar treballant perquè saben que, governi qui governi, la Institució és solvent.
Pot passar moments puntuals de dificultat, però la Institució es solvent
També faig servir la paraula sorpresa quan sento les xafarderies malintencionades lespecte al projecte més important que té avui la Pobla de Segur: l'Area Vacacional. Els poblatans s'han manifestat lliurement, donant un ampli suport a un grup de ciutadans que defensen
el projecte i que avui, amb més o menys encert, governen el municipi. No serà que hi ha alguns comentaris que el que pretenen és que
tot continuï igual, sense voler admetre que les coses estant canviant?
No serà que la il-lusió que està generant el desenvolupament que la
Pobla comença a tenir no agrada als que volen que tot continuï igual
com sempre?
No serà que el que més ens agrada és dir el que els altres haurien de
fer sense preguntar-se el que nosaltres podríem fer?
Si això és així, crec que aquests comentaris, a qui fan mal, és a tota
la Pobla de Segur, i no als que en principi pretenen ferir.
En aquest municipi tots ens coneixem i sabem de quin peu calcem.
Poden haver-hi projectes o idees més o menys afortunades, però
podeu estar ben segurs que els que no s'equivoquen mai son els que
no fan res.
La història i el temps sempre treuen a la llum la veritat de les coses.
Així, i només a títol de reflexió, us pregunto què seria la Pobla avui
sense el parc muicipal i el camp de futbol?, i què faria el cementiri a
on hi ha la Residència?
Aquestes i d'altres han estat decisions que en el seu dia van aixecar
força comentaris, però crec que la seva encertada actuació ha suposat grans i profitoses transformacions de la Pobla.
Pensem en tot això i actuem conscientment i amb conseqüència.
Pensem-hi

Edità: Ajuntament de la. Pobla de Segur Coordinació: Cristóbal Trujillo
Av. Verdaguer, 35
Redacció: Montse Enjaume
Tel. (973) 68 00 38
Núria Farrús
Fax (973) 68 11 07
Eli Sauquet

Narcís Balaguè i Bosch, el vostre alcalde.
NOTA DE LA REDACCIO
Qualsevol persona no resident a la Pobla que
desitgi rebre un exemplar de Sota l'Arbre només cal que ho comuniqui
a l'Ajuntament)
li
farem arribar.ONMLKJIHGFEDCBA
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Aprofitem aquesta pàgina per passar comptes de
les activitats realitzades a La Pobla de Segur, agraint a
totes les persones que ens han ajudat i ajuden en la
nostra tasca i principalment en nom de la comunitat
de pescadors de Vado Lagarto, Villa Dolares del cantón
de Cañafístula (Departament de Cabañas - El Salvador).
Les activitats han estat una exposició amb el títol «Unes
relacions NORD-SUD creixentment injustes i desiguals», molt poc visitada; un estand a La Fira de
Promopallars per vendre artesania i plantes; i la 19 Diada Solidària de La Pobla, consistent en un dinar i la
posterior passada de diapositives, xerrada i tertúlia a
càrrec d'Anna Soldevila Lafont.
Per què recaptem diners? Per enviar-los a l'esmentada comunitat
de pescadors
d'aquell
país
centreamericà i finançar el seu projecte a tres anys
(aquest és el segon any).
Per què necessiten els diners? Perquè no tenen
pràcticament res. Vivien a la ribera del riu Lempa, pescant i conreant uns quants fríjols i blat de moro. Un
bon dia van construir una presa i les seves terres varen quedar anegades. En aquell país no existeix ni indemnitzacions ni expropiacions pee als pobres: cal tenir en compte que actualment viuen al costat de l'embassament i al llarg d'una mena de carretera, on han
bastit les seves «cases» fetes de troncs, plàstics, xapes i cartró. Les barques que tenien estaven pràcticadel seu salari, venda de productes de COMERÇJUST
ment inservibles.
(xocolata, cacau, melmelada, cafè, sucre, ...) que ja
Què s'ha fet fins ara? Al desembre de l'any passat,
es comercialitzen en una botiga de La Pobla de Sese'ls va enviar unes 800.000 pts, amb les quals es van
gur.
comprar 9 barques i diverses xarxes. Al mateix temps
han constituït un fons comunitari, on dipositen 5 colons (1 colón = 15 pessetes) cada cop que surten a
GUANYS DE LES ACTIVITATS
pescar. Aquest fons, els servirà a partir de l'any 1999
REALITZADES
per finançar nous projectes com són: compra de terVendade tiquets dinat
65.800'renys per fer el poblat, compra de materials per fer
Despeses dinar
29.297'les seves cases, construcció d'una escola, ...
Benefici
36.503'Què faran enguany i què els aportarem? Enguany
Venda'artesanlad plantes Fira
121.000'podrem aportar al voltant del milió de pessetes, amb
27.465',Compra plantes
què compraran 5 barques més, xarxes i un contenidor
93535'.:'
,Benefíci
isotèrmic.
Benefici :93.535+36.503
=
130.038'Com ens financem? Amb aportacions dels Ajuntaments de La Pobla i Tremp, diades solidàries i Fires a
Gràd1es,a tefts i a totes!!
La Pobla de Segur i Tremp, donacions particulars, socis, aportacions de persones que donen el 0'7% i mésONMLKJIHGFEDCBA
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El Sota l'Arbre és una revista d'informació municipal que
en cap cas pretén entrar, per concepte i també per raons d'espai, en polèmiques ni en posicionaments personalistes. Per tant mai s'han publicat opinions o repliques
fruit de les seves pàgines. En aquest número i excepcionalment, publiquem un escrit rebut a conseqüència del
que creiem una lectura apassionada d'un article que sols
pretenia fer públic una sèrie de fets i esdeveniments que
s'han produït durant quasi bé quatre anys (com passa el
temps!) fins aconseguir que la Pobla de Segur tingui un

LE.S..
Demanem a tothom rellegir poc a poc, amb bona voluntat i
sense acaloraments l'esmentat article i es veurà com en ell
no s'insulta, ni es desqualifica ni s'ofén ningú; sempre es
parla d'espais, pressions, límits, convocatòries, situacions,
colIectíus, opinions, etc, però mai de persones concretes.
La resta són opinions que, com totes, son discutibles i si bé
podem estar del tot d'acord amb alguna d'elles, d'altres són
fàcilment rebatibles. De tota manera agraim l'interès que el
tema desperta i ara el que cal el treballar tots plegats.

En el darrer número d'aquesta revista apareix un article titulat
"L'lESMunicipal de La Pobla: Un episodi que cal aclarir". Les
inexactituds en la descripció de l'episodi en qüestió i les opinions emeses per l'autor sobre els sectors de la comunitat educativa ens obliguen a fer aquest escrit per fer algunes
puntualitzacions.
L'exposició de fets de l'article no s'ajusta a la realitat ja que
mai, segons ens consta a nosaltres es va treballar sobre la
possíbílítat d'implantar dos centres d'ESa d'una línia a La Pobla, un de públic i un de privat concertat. Per la nostra part el
debat només es va centrar en la forma d'implantar les dues
línies d'ESa públiques que contemplava el mapa Escolar de
Catalunya,
Es parla de postures radicals dels pares i professors i de confrontacions. Hem de dir que la nostra defensa del model d'ensenyament
públic ha estat sempre transparent.
Es pot parlar de
posicionaments clars i ferms però en cap cas allunyats del
diàleg. Pel que fa a les confrontacions val a dir que a les reunions esmentades a l'article les manifestacions van ser absolutament respectuoses i les discrepàncies, lògiques en democràcia, acceptades per les parts. Qui no accepta gaire bé les
discrepàncies sembla que és l'autor de l'article, que prèviament
ens qualifica de "tancats física i mentalment". Aquesta expressió tant intolerant ens ha dolgut profundament, però expressa clarament el respecte de l'autor pels diferents sectors de la
comunitat educativa.
A continuació se'ns acusa d'instrumentalitzar políticament el
cas durant la campanya municipal i es consideren de mal
gust les assemblees de les APAs. Cal recordar que les nostres
demandes es van iniciar molt abans que es conegués la convocatòria d'eleccions, i no hi havia cap motiu per a aturar-les.

Es que l'autor creu que els pares no hem de debatre sobre l'ensenyament dels nostres fills en un moment de canvi de pla educatiu només pel fet d'estar en període electoral? És que pensa que
només els polítics poden fer ofertes però en cap cas els electors
podem fer demandes?
Lamentem no poder compartir amb l'autor la seva opinió pel
que fa a la consecució de l'lESde La Pobla, sobre tot després de
llegir l'acord núm. 9 del ple de data 6/6/97 en que l'Ajuntament
aprovà concertar amb la congregació Germanes de la Sagrada
Família d'Urgell la gestió, funcionament i fins i tot la contractació
de nou professorat de l'lES de La Pobla de Segur. Un cop subrogades les obligacions municipals, l'únic paper que sembla que es
reserva l'Ajuntament és el de traspassar la subvenció rebuda d'Ensenyament a una empresa privada. Li recordem que per que
l'ensenyament sigui veritablement públic encara cal que es donin les següents circumstàncies:
- Que una administració pública sigui l'únic responsable i no
delegui les funciona a una empresa privada.
- Que els diners per a despeses de funcionament, que rebi el
Consell Escolar de l'lESprovinguin d'un organisme públic, sense
intermediaris, i siguin els mateixos que rep qualsevol altre lES.
- Que els professors siguin personal funcionari o contractat al
servei de la Generalitat o de l'Ajuntament, per tant públics, i no
d'una empresa privada.
- Que es respectin escrupolosament les funcions i les atribucions que té per llei el Consell Escolar del centre quant a la seva
gestió i govern.
Voldríem afegir que durant tot aquest procés, al contrari del que
es va acordar, en cap moment hem estat consultats sobre les
decisions a prendre ni informats d'aquestes.

A partir d'aquest setembre la llar d'infants municipal serà una realitat i aquesta serà la seva metodologia i organització:

fant i, partint dels seus CONEIXEMENTS PREVIS, intentar
aconseguir un APRENENTATGE SIGNIFICATIU.Això suposa respectar l'evolució de cada nen i donar tanta importància a l'intent com a l'èxit.
Per tal que tots els nens puguin desenvolupar el seu propi procés d'aprenentatge,
organitzem la classe en RACONS de joc ( és precisament
aquesta l'activitat fonamental del nen de 0-3 anys) on pretenem que el nen
s'ho passi bé manipulant, observant, imitant, ...
Tot el procés d'aprenentatge
caldrà realitzar-lo creant un
clima afectiu que afavoreixi l'adaptació de l'infant a l'espai, als companys i a l'educadora.
El preu serà de 9.500 PTA al mes i l'horari de matí i tarda.ON

Veiem la llar d'infants com un hàbitat complementari de la família, on el nen compartirà un temps, uns
espais i noves experiències
de vida d'aprenentatge
amb companys de la seva edat i adults (que no són
els pares) que estan preparats professionalment
per
aquesta tasca educativa.
Seguim una metodologia activa i globalitzadora ja que
l'evolució madurativa del nen es fa globalment i no en
aspectes aïllats. Per això la funció de l'educadora serà:
Proposar activitats molt vinculades a la vida de l'in-

Junta Directiva de l'APA del CEIP "Els Raiers" de La Pobla.
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L'estiu passat, al soterrani de l'edifici de l'Ajuntament, es va crear l'Arxiu Municipal. En aquest
arxiu, on actualment hi ha unes 950 capses que ocupen uns 200 metres d'estanteries, s'han recollit i classificat tots els documents d'interès administratiu
que hi havia en les diferents dependències de l'Ajuntament. Cal dir que a causa de la gran quantitat de
documentació i al poc temps de què es disposava,
es va fer una classificació bastant general d'alguns
apartats. S'ha intentat, però respectar l'ordenació
ja donada al fons documental sempre i quan aquesta existís, ja que una gran quantitat de documents
van aparèixer dispersos i totalment desordenats,
G a ir e b é m il c a p s e s , e n m é s d e 2 0 0 m . d e p r e s ta tg e r ie s
guarden acuradam ent
ja sigui perquè havien estat generats sense cap orla d o c u m e n ta c ió m u n ic ip a l
mentació, sempre ordenada cronològicament. Els epídre, perquè havien sofert el trasllat al nou ediflci de
l'Ajuntament (Casa Mauri) o perquè simplement
grafs dels diferents apartats no corresponen a noms
de documents, sinó a àmbits d'actuació municipal.
havien estat desats a les golfes per manca d'espai.
En d'altres apartats, la classificació va poder ser
Cal remarcar que els documents que tenen una
més acurada, sobretot en els documents més reantiguitat superior als trenta anys passen a formar part
cents, que ja estaven molt ordenats i seguint uns
de l'Arxiu Històric, al molí de l'Oli.UTSRQPONMLKJIHGF
criteris.
Així, van resultar 14 apartats de caràcter geneM e r c è A le g r e t iB o r r à s
ral amb diferents subapartats en funció de la docu-ONMLKJIHGFEDCBA

A P R O B A T E L P R O J E C T E D 'A M P U A C
E L C E M E N T IR I
L'Ajuntament de la Pobla de Segur va aprovar en el ple realitzat el passat dia 24 de juliol el projecte destinat
a ampliar el cementiri de la localitat.
Està previst fer una nova filera amb 96 nínxols de forma que se solucioni el problema d'espai amb què es
troba actualment el cementiri. Aquesta filera es construirà a la part inferior de la instal.lació, d'on resultarà
l'ampliació del cementiri actual.
.. El pressupost inicial és d'uns 15 milions i està previst que segueixi el procés administratiu d'exposició i
adjudicació de l'obra el més aviat possible perq uè les obres es puguin iniciar.
Cal recordar que aquesta ampliació complementarà la feta fa quatre anys que també va suposar la cons. trucció de 96 nínxols a la part superior del cementiri, així com la seva readequació per facilitar-hi l'accés.

Avís SOBRE EL CEMENTIRI: Fins a finals d'aquest any, s'obre un període d'actualització en les
concessions dels nínxols que mostren signes d'abandonament, o que els seus beneficiaris no en són titulars. Per a més informació podeu dirigir les vostres consultes a l'Ajuntament, ja sigui per telèfon, o bé
personalment.
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Davant la possibilitat d'aprofitar al màxim el potenciallúdic del llac, l'Ajuntament ha demanat en els darrers temps un seguit d'estudis que permetin trobar les
millors solucions per assegurar aquest aprofitament
màxim de la zona.
Una vegada solucionat el problema de possibles
inundacions, després dels treballs fets, tant al riu
Flamicell com al Noguera Pallaresa, i que actualment
garanteixen que la zona de l'Àrea Vacacional no patirà cap mena de problema
d'aquest
tipus,
(especialment pel que respecta a l'irregular Flamicell),
la principal preocupació que es plantejava era la manca de nivell de les aigües del pantà, principalment durant els mesos d'estiu.
Per aquest motiu es van demanar una sèrie d'estudis que plantegessin una solució que pogues ser interessant per a totes les parts implicades.
La solució més adient sembla ser la construcció
d'una presa d'uns 15 metres d'alçada, que permetria
mantenir en tot moment el nivell de les aigües a la
zona de la cua en una superfície total d'unes 44 hectàrees.
Aquesta proposta ha estat molt ben acollida per totes les parts i fins i tot s'ha plantejat la possibilitat que
aquesta presa es pogués aprofitar per construir-hi una
minicentral hidroelèctrica.
Des d'altres administracions,
també s'ha lloat
aquesta iniciativa, ja que per exemple podria permetre un pas entre les dos marges del Pantà de Sant
Antoni i faria més fàcil accedir a les diferents poblacions del municipi de Conca de Dalt.
D'altra banda els estudis Mediambientals també
han corroborat aquesta iniciativa, donat que s'eliminaria de forma definitiva la insalubritat de la zona,
especialment quan el pantà es troba en un nivell baix,

®

D

cosa que fa que s'acumulin nombroses deixalles portades pels rius (tant de tipus vegetal o mineral, com
d'altres).
També s'ha de mencionar que aquesta actuació, a
més d'aprofitar les terres acumulades per a la construcció del mur de contenció, permetria netejar la zona,
i a més, garantiria l'aprofitament de tota l'Àrea
Vacacional, des del Passeig a la zona de pràctica d'esports nàutics fins al possible accés a una illa,on aquesta obra podria facilitarla construcció d'un parc botànic.
Des de l'Ajuntament s'està posant el màxim interès
perquè aquest projecte sigui una realitat al més aviat
possible. Esperem que ben aviat us puguem informar
de com es troben les converses amb les parts interessades a tirar-ho endavant.
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En el número 5 del Sota l'Arbre, ja varem anunciar- alització que d'altra manera hagués estat impossivos que el Departament de Governació havia subven- ble atès el seu elevat cost, pressupostat en uns 140
cionat amb 12 milions de PTA.la redacció del projecte milions (urbanització inclosa).
d'aquesta tan gran i important obra.
No obstant això, l'Ajuntament continuarà cercant
Des d'aleshores l'Ajuntament, conscient de l'elevatONMLKJIHGFEDCBA
més ajuts per aconseguir poder realitzar tota l'obra
cost que suposaria la seva construcció, va iniciar con- prevista (defenses i urbanització) que això no sutactes amb totes les Administracions per aconseguir
posi una forta despesa tant per als afectats com per
al propi Ajuntament.
el màxim d'ajuts possibles.
Fruit d'aquestes gestions, ha estat la confirmació el
En un proper número del Sota l'Arbre, i un cop
passat 11 de juliol per part del Departament de Gover- aquestes altres gestions estiguin més avançades, us
nació d'una subvenció de quasi 96 milions de PTA.per informaren amb més detall de com es portarà a
a la realització de l'obra corresponent a la construcció
terme aquesta obra que suposarà sens dubte un
del mur i les defenses de les fases primera i segona altre gran avenç en el desenvolupament i consolí-:
que comprenen els trams que inclouen des de la Pla- dació urbanístic de la Pobla de Segur, donant cada
ça de la Pedrera fins al carrer de la Riba quan surt al cop més a la nostra població l'aire de progrés i de
camí del mateix nom.
modernitat que tots desitgem que tingui.
Aquest importantíssim ajut farà possible la seva re-
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L ' E s c o r x a d o r M u n i c i p a l entrarà en funcionament a l'octubre. Tal i com us hem informat en els dar-

rers números de la vostra revista Sota l'Arbre (número anterior i número cinc), les obres de l'escorxador ja
, estan a punt d'acabar, i és molt possible que quan tingueu aquest exemplar a les vostres mans l'escorxa, dor ja estigui pràcticament enllestit.
I Aquesta obra que, permetrà reobrir la instal.lació amb totes les garanties legals perquè pugui ser utilitzat
pels empresaris del nostre municipi i comarca, ha suposat una inversió global d'uns 37 mílíons de pessetes
que han estat sufragats 10 amb el Pla d'Obres i Serveis, 10 més provinents de la UE mitjançant el Feoga,
mentre que la resta serà assumida tant per l'Ajuntament com pels ramaders i carnissers que han volgut
participar-hi.
Amb aquesta implicació de particulars, l'escorxador entrarà també en una nova dinàmica pel que fa a la
seva gestió, donat que a partir d'ara els particulars també prendran part en les decisions que afectin la
gestió d'aquesta instal.lació.
Cal dir també que això suposarà que els industrials podran tornar a sacrificar les peces de bestiar a la
Pobla i vendre la carn i els productes elaborats a qualsevol punt de la UEo
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TORNEN A OM PUR
El primer cap de setmana del mes de juliol, la
Pobla va tornar a omplir-se d'esdeveniments relacionats amb la cultura popular.
En primer lloc, el divendres dia 4 es van iniciar
els actes relacionats amb el Tradicionarius. A la nit,
3 grups de la província van donar inici als actes previstos amb la realització d'una lluïda cercavila pels
carrers de la nostra ciutat. Posteriorment, ja cap a
mitjanit, es va fer la inauguració oficial en què es
va lliurar el premi Pallars de Música Tradicional,
atorgat pel jurat qualificat, amb consulta popular
previa, a Jaume Arnella. Per últim, el grup Primera
Nota va oferir la seva música a tots aquells que van
atansar-se fins al ball.
El di~~abte es va poder sentir el Concert Vermut,
fet a la plaça de la Vila al migdia, per continuar a la
tarda amb el Concert Cafè, que va convidar a tots
aquells que després d'un bon dinar van voler gaudir d'un cafè amb bona música. Per últim, a la nit
es va celebrar la Nit de Foc, per acabar amb una
altra sessió de ball.
Durant el diumenge, i ja conjuntament amb la
Diada dels Raiers el Tradicionarius va continuar oferint música, primer de bon matí, i després a la tarda a la Plaça de l'Arbre.
Pel que fa als raiers, aquesta edició va ser una
de les més multitudinàries en quant a públic.
En primer lloc, i durant tota la setmana prèvia,
els raiers de la Pobla van anar preparant les "redortes" de bedoll i avellaner que havien estat recollides als boscos de la zona uns dies abans.
Els moments culminants van arribar ja el dissabte quan els raiers van iniciar, a la presa de SossisA

E ls re p re s e n ta n ts d e ls in d is A tik a m e w
p e r l'a ju n ta m e n t
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v a n fe r

re c o rd a r a to th o m e ls d e l'E s b a rt P a lla rè s

com ja és tradicional, el muntatge dels tres rais de tres
trams que havien de baixar per la Noguera al dia següent.
Una vegada tot preparat, va tenir lloc el tradicional
sopar de raiers que va comptar com a convidat d'honor amb el cap indi de la tribu dels Atikamew, així com
amb altres caps de diferents nacions del mateix grup
del Quebec, que comve sent habitual va rebre la ganxa d'or.
El motiu per què en aquesta edició hi hagués
aquests convidats va ser la visita que els raiers van fer
l'any passat a la zona del Quebec on viuen.
Els indis van aprofitar la visita per conèixer millor
la nostra cultura, donat que hi ha uns certs parallelis mes entre Catalunya i la nació índia que vol aconseguir la seva autonomia.
Aquest poble del Canadà, a més, va aprofitar la visita per donar a conèixer la situació en què es troba,
restringit en reserves d'on no poden sortir a caçar o
pescar, activitats tradicionals per a ells. A més, es troben amb el problema que les companyies explotadores de fusta estan destruint el seu ecosistema natural,
fet que els està abocant a la pràctica desaparició, com
ho demostra que el 60% de la seva població està aturada.
Els caps indis, malgrat estar en contra d'aquests actes pels motius que us hem explicat, van baixar el diumenge per un riu amb força dificultats, provocades
per les plutjes dels últims dies. també es va comptar,
com ja és tradicional, amb la presència de l'exministre
Josep Borrell, raier ja perfectament experimentat. Cal
destacar el gran nombre de visitants que hi va haver o
les 900 persones que van assistir al dinar del Vernadot.O
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UN EXIT

D E P A R T IC IP A C IO

La Festa Major d'Estiu, un any més, va ser un autèntic èxit
pel que fa a la participació ciutadana, i de gent vinguda d'altres
poblacions properes i no tan properes.
Si bé tots els actes van lluir per la gran quantitat de gent que
van aplegar, cal destacar que en aquesta edició les proves esportives van ser un autèntic punt de trobada pels amants de
l'esport.
Les proves esportives que es fan a la festa Major, més que
intentar innovar i variar alternativament, pretenen consolidarse com a clàssiques de la nostra Festa. Aixíi tot sempre estem
oberts a qualsevol introducció, que amb el temps pot esdevenir clàssica, com enguany el primer Campionat d'Esquaix, el
trial indor o l'equitació. Prova d'això ha estat el nombre de participants, el més gran dels últims anys en la prova de la travessa
del Pantà de Sant Antoni, malgrat algunes opinions a favor de
canviar la data o l'hora.
Des del Patronat Municipal d'Esports es vol agrair a totes les
persones i entitats que han col-laborat en l'organització
d'aquests esdeveniments esportius i animar els pares i els fills
a participar-hi en properes edicions.

L 'À r e a V a c a c io n a l

c o n tin u a

el seu

CLASSIFICACIONS:
Travessa Pantà de Sant Antoní: Primer: Jordi Creus, 6'46"; Segon:
Mireia Creus, 8'23", Tercer: Marc Baulies ,9' 14".Participant de Major
edat: Fernando Merino Garcia, de 84 anys i participants més joves:
Fernando Merino i Amadine Heindrichs, de 7 anys.
Cal destacar que aquesta edició es va superar el reècord de participants, amb un total de 63.
IX Milla Urbana 97
Benjanú Masculí (1/2 milla): Primer: Angel Arilla, 3'07";Segon: Josep
Martínez, 3'18"; Tercer: Jaisu Leul, 3'25"; Aleví Masculí: Primer: Miquel Poyatos, 3'00";Segon: Lluís Barbal, 3'07";Tercer: Daniel Ballís:3'18".
Aleví Femení: Primera: Joanna Àlvarez:Infantil Masculí: Primer;
lvar Ortega, 6' 14",Segon: Oscar Blanes, 6'22",Tercer: Gerard Puebla:
6'42"CadetMasculí: Primer: Marc Bertran, 6'00",Segon: Miquel Farré,
6'12", Tercer:J.E. Farré, 6'28".ObertaFemení: Primera: Laura Rosell,
5'52"Oberta Masculí: Primer: Hakimi Ouharrouch, 4'44",Segon: Juan
Luis Perez, 4'45", Tercer: Omar Madih: 4'51".
Guanyadors de les diferents curses de natació:
Benjanú Femení: Maria Verdú. Benjanú Masculí: Aaron Alvarez. Aleví Femení: JoannaAlvarez. Infantil Masculí: Gerard Ventura, Cadet
Femem: Meritxell Hernandez. Cadet Masculí: lvan Monton. Categoria Oberta:: Jordi Creus.
Guanyadors del Primer Campionat d'Esquaix:
Primer: Antonio Gallego. Segon: Blas Bonilla. Tercer Josep Pallars

c r e ix e -

ballant en nous projectes. Aixís'intentarà que l'edifici de serveis que ha de ser l'edifici central de
m e n t . Tal i com us venim anunciant en els darrers
números de Sota l'Arbre, l'Àrea Vacacional de la Po- l'Àrea entri en funcionament per Nadal. També
s'està elaborant el projecte que dotarà aquest edibla continuen el seu desenvolupament i creixement
fici d'una piscina climatitzada.
d'una forma sostinguda però imparable.
Per últim, volem anunciar que l'Ajuntament ha reEls últims avenços que hem pogut veure han estat,
but el projecte de la Diputació que permetrà cond'una banda, la finalització i el lloguer dels 18primers
vertir l'edifici de l'estació en un alberg juvenil per a
bungalous, que durant el mes d'agost especialment
han tingut una gran acceptació per part de les perso- 50 persones dotat de tots els serveis necessaris per
a aquest tipus d'ínstal-lacíó. Aquest projecte està a
nes que han volgut venir a la nostra ciutat a passar
disposició de qualsevol persona que el vulgui conuns dies de descans.
sultar
per tal de posar-lo en marxa.
De l'altra banda, el consorci gestionador continua tre-ONMLKJIHGFEDCBA
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Els Bombers de la Pobla de Segur van tornar a
estar amb tots nosaltres amb l'organització de la
seva tradicional festa anual. Aquesta festa, com tots
ja sabeu, els permet estar al costat dels seus habitants, a més de recaptar fons per a l'adquisició de
material necessari per al bon funcionament del
parc.
En aquesta ocasió, els bombers van triar el dia
19 de juliol per realitzar la seva celebració popular.
En aquesta ocasió, i com en anys anteriors, els actes es van iniciar al matí amb l'organització del concurs infantil de dibuix, que va comptar amb uns 100
participants en les 5 categories previstes, des de preescolar fins a primer d'ESa i vuitè d'EGB.
Els guanyadors van ser:
P r e e s c o l a r : ONMLKJIHGFEDCBA
G e m m a S o lè G u im ò .
P o lle ts : F r a n c e s c S u b ir à d e S o u z a .
B e n ja m í: L a u r a P la n c h e r ia

L lu c h .

A le v í: L a u r a G a lla r t F a r r è .
I n fa n til: A lb a G a lla r t S in .

Els premis, com en ocasions anteriors, van consistir en lots de material escolar i joguines, que de
ben segur van fer les delícies dels joves participants.
Aquest any es va haver de suspendre la mostra
de material de salvament que normalment es realitzava a la Plaça de la Pedrera, circumstància motivada per les diverses sortides que es realitzaren
per a rescats.
Al matí, també es va inaugurar el parc infantil,
situat a la Plaça de la Vila. Altre cop, els més petits
van poder gaudir de diferents atraccions amb inflables, així com de la gran estrella: el carrilet, que va
ha endegat una campanya a nivell de tota Catalunya per tal de recuperar
les pel-Iícules produïdes al nostre país durant el segle d'existència del cinema. Aquesta campanya pretén recollir totes les filmacions fetes durant aquest
període en suport de 16 a 35 mm. per tal de recuperar-les i restaurar-les, ajudant d'aquesta forma a la
conservació del nostre patrimoni. Eltema de les pellícules no cal que sigui específic, pot ser qualsevol
cosa, encara que no us sembli important. Cal recordar que qualsevol filmació feta abans de 1950 segurament acabarà destruint-se abans d'arribar a l'any
2000 a causa dels processos químics que pateixen
aquestes filmacions. Per aquest motiu des de la Generalitat, es demana la vostra col-laboracíó. Sivoleu
més informació, podeu trucar al901 101 100.
L a F ilm o te c a d e la G e n e r a lita t

OM E

E ls b o m b e rs
C o n se lle r

d e la P o b la

va n p re se n ta r

P o m è s, p ro je cte

q u e co m p ta
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e l p ro je cte

d 'a m p lia ció

d e l p a rc a l

a m b e l su p o rt d e l'A ju n ta m e n t

recórrer diferents carrers de la nostra ciutat.
A la tarda, tots els que van voler, especialment els
més petits, van poder gaudir del seu refrescant bany
d'escuma que va tornar a ser un èxit total.
Per últim, aquest any els bombers van comptar
amb un convidat d'honor, el Conseller de Governació
Xavier Pomès, que va visitar el parc de la Pobla, estant una estona amb tots els nostres bombers, que van
aprofitar l'ocasió per mostrar-li el projecte d'ampliació del parc. El Conseller es va comprometre a estudiar el cas i a donar una resposta una vegada estigui
aprovat el pressupost de la seva conselleria per l'any
vinent.
Els actes van finalitzar amb un sopar presidit pel
Conseller Xavier Pomès i, com no, amb el multitudinari ball fet a la pista poliesportiva.
FE

D 'E R R A D E S :

En aquest número us volem demanar disculpes, i
molt especialment qui escriu aquestes línies com a
coordinador de la vostra revista Sota l'Arbre, per les
nombroses errades tipogràfiques i ortogràfiques que
van aparèixer en l'anterior número, però en particular a la família del Manolo Bejarano Vela per l'error
comès en el seu primer cognom.
Intentarem que aquestes errades no es tornin a
produir i des d'aquí us donem les gràcies pel vostre
habitual seguiment.
N A T A U C IS

* Adrià Puyol Farrè
* Sara Sànchez Florido
* Marta Sostres Brenuy

29/05/97
08/06/97
07/07/97

Número 9,setembre

1997

•ONMLKJIHGFEDCBA

SO TA

e-

i
El Molí de l'Oli ha acollit dues exposicions durant el mes d'agost. La primera, entre els dies 1 i 15
va mostar olis de la pintora Marina Pérez i Tarrat,
consumada artista en aquesta tècnica pictòrica; la
segona, realitzada durant la segona quinzena del
mes, va oferir als visitants 17 tapissos fets a mà per
Antonieta Llop, amb materials tan variats com la
seda, el cotó o la llana.
La Societat de Pescadors ja prepara noves :
activitats de cara a aquest mes de setembre i el
proper mes d'octubre. Entre aquestes, volem destacar la celebració del concurs social de pesca de
ciprínids de tardor. Aquest concurs es realitzarà a
l'embassament de Sant Antoni durant quatre setmanes. El primer dia serà el21 de setembre al matí,
per continuar el dia 27 de setembre i el4 d'octubre
a la tarda. El dia 5 es clourà amb un esmorzar de
germanor i el lliurament de premis als guanyadors.
També cal recordar la gran quantitat d'activitats fetes per la Societat durant l'estiu, entre les quals destaquen el campionat provincial infantil, fet a la zona
de pesca intensiva; la tirada al plat de la festa Major el dia 27 de juliol; i el concurs social de pesca de
salmònids, classificatori pel provincial de pesca el
dia 17 d'agost.
El Club de Rol Daudecent, que compta amb

12 membres, va organitzar el 23 d'agost la segona
trobada de jocs de rol que es fa a la Pobla.
En aquesta trobada, que va aplegar més de 40 persones, d'una mitjana d'edat de 14 anys tothom va
poder gaudir en tres taules preparades per l'ocasió
de diferents jocs de rol, que van fer les delícies dels
assistents.
L'objectiu primordial d'aquesta trobada era donarse a conèixer a la gent de la Pobla i comarca per tal
que tot qui ho vulgui s'apunti a aquest original Club
que va néixer fa tres anys com un grup d'amics.
F r a g m e n t d e l M o n u m e n t a l G e n e r a l M o r a g u e s zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
El Club està obert a qualsevol suggeriment, i tot el
Aquest ha estat l'últim any que la Pobla no ha tin- qui hi estigui interessat, pot demanar informació al
Xavier Ocaña, al Ricard Ocaña o al Rubén Sorando.
gut un lloc específic per celebrar popularment la DiaDes del Club us animen a participar i a apuntar-vos,
da. L'Ajuntament ha encarregat un monument al- donat que quants més membres tingui el Club, més
legòric a la Festa Nacional en homenatge al General
ventall de possibilitats oferirà.
Moragues, l'heroi màrtir d'aquell 11 de setembre de
El Moto Esport Pallars té previst d'organitzar
1714, que ja està acabat, i resta pendent de ser situat
el proper dia 5 d'octubre el Primer Trial Pui de Seen el seu lloc un cop estigui condicionat l'emplaçagur, a la Pobla, així com el proper dia 9 de novemment.
bre el segon Trial Conca de Dalt, a Claverol. Us esAquest monument serà inaugurat durant els pro- peren a tots.
També volem recordar els guanyadors de la prova
pers mesos pel President del Parlament de Catalunya.
social de Trial organitzada pel Club durant la Festa
Des d'aquestes pàgines, ja emplacem tota la Po- Major. Primer: Carles Ros Bochaca. Segon: Carles
bla a celebrar la propera Diada als peus del Monu- Ros Gueroet. Tercer: Pepe Franch Mestre.
ment al General Moragues.
N úm ero
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D A R l T A T D E L A ONMLKJIHG
SEGUR A M B

M IG U E L A N G E L

BLANCO

* Davant el tràgic desenllaç del segrest de Miguel
Angel Blanco Garrido, l'Ajuntament de la Pobla
de Segur va emetre en el Ple extraordinari urgent
del passat 14 de juliol, la següent declaració:
- Manifestar la solidaritat del poble de la Pobla de
Segur amb la família del regidor d'Èrmua i el seu
Consistori, fent-la extensiva al Partit Popular, a la
resta de forces democràtiques i a tot el poble del
País Basc.
- Expressar la més absoluta condemna, repulsa i
indignació davant d'aquest acte ignominiós.
- Manifestar el suport a les foces polítiques democràtiques del País Basc representades a la
Mesa d'Ajuria Enea per l'assoliment dels objectius que motivaren la seva constitució.
- Ressaltar l'extraordinària mobilització del poble
de la Pobla de Segur, expresada en la concentració de la tarda del dissabte dia 11 davant de l'Ajuntament, i expressar la convicció que no ha estat
endebades, tot posant de manifest l'absolut aïllament dels violents i d'aquells que els donen
suport.

A l a t o r r e d e l 'A j u n t a m e n t ,

h i v a s e r p r e s e n t e l lla ç b la u d e la s o lid a r ita t

- Cridar tots els ciutadans de la Pobla de Segur a
mantenir la fermesa i la mobilització, des de la
serenitat i el respecte als valors democràtics, tot
convocant-los des d'ara a les diferents accions
que es realitzin per expressar el rebuig ciutadà a
la violència i el suport als valors de pau i convivència en llibertat.
A l s j a r d i n s d e l 'A j u n t a m e n t
s o s p o b la ta n s
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A ju n ta m e n t d e la P o b la d e S e g u r
P a lla r s J u s s à

L le id a

davant de nom bro-

e n s e n y a l d e s o lid a r ita t

