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E D IT O R IA L

A R A JA TO C A
És evident que la Pobla de Segur, en els darrers
anys, ha millorat en serveis, equipaments, mi-
llores viàries i urbanístiques, etc, però també és
cert que tenim i patim un estancament econò-
mic que a la llarga, i perquè no dir-ho també a la
curta, pot abocar-nos a una situació de passivi-
tat productiva i de manca de desenvolupament
molt perillosa per al nostre futur.
L'Ajuntament, també des de fa anys, n'és plena-
ment conscient d'aquest fet i per això ha anat
treballant per a crear una base amb suficients
fonaments, perquè s'hi puguin anar construint i
desenvolupant noves activitats i iniciatives, així
com ampliacions i millores de totes les nostres
actuals i futures activitats sòcio-econòmiques.
És en aquest sentit que, un cop més, volem aju-
dar a tots aquells que creguin en les nostres pos-
sibilitats i per això hem creat, conjuntament amb
el Departament de' Treball de la Generalitat, un
Departament de Desenvolupament Econòmic
que estarà totalment dedicat al progrés sòcio-
econòmic de la Pobla.
En aquest Sota l'Arbre us en fem una breu pre-

sentació i successivament us n'anirem informant
periòdicament, però el més important és que
sapigueu que hi ha aquest servei i que està a la
vostra disposició per ajudar-vos a desenvolupar
qualsevol iniciativa que tingueu, així com a bus-
car els ajuts als quals tingueu oportunitat d'ac-
cedir-hi.
També estem preparant la creació d'una Empre-
sa Municipal d'Iniciatives i Serveis, que pugui
servir com a eina complementària d'aquest De-
partament, a l'hora de materialitzar iniciatives
que ajudin a aquest desenvolupament.
Bé, de tot plegat us n'anirem informant, però
sobretot tingueu present que, un cop més,
l'ajuntament posa al servei de tots les eines
que fan falta perquè la Pobla creixi en tots els
sentits.
Ara ja toca, no podem esperar més i tots ens hem
de posar a treballar per preparar el nostre futur.
Endavant!!

Narcís Balaguéi Bosch
El vostre alcalde

talana a l'ajuntament de la Pobla de Segur, per a usos
administratius.
* Aprovació de suport a la moció presentada per l'As-
sociació de regants i espectants de la Conca de Tremp
en referència al cobrament del nou cànon que es de-
mana per part de FECSA per l'ús dels canals de reg,
així com donar suport a les accions que emprenguin
aquesta associació, el Consell Comarcal del Pallars
Jussà o els ajuntaments afectats per tal de solucionar
el tema.

P L E N A R I
PLE ORDINARI DEL 27/01/00
* Aprovació de la dotació de serveis a la zona industrial
del sector Migdia per l'import final de 65.981.736 pesse-
tes, el que suposa un increment, com a conseqüència
de l'execució de més obres de les previstes inicialment,
de 5.086.664 pessetes.
* Acceptació de la subvenció del Departament d'Ense-
nyament amb destí al funcionament de l'escola munici-
pal d'educació infantil els Bolets, any 1999,d'un import
total d' 1.459.622pessetes.
* Aprovació de l'enquesta prèvia al tercer Pla Comarcal
de la comarca del Pallars Jussà, la qual vau poder veure
a la pàgina 4 del passat número de Sota l'Arbre.
* Aprovació inicial del reglament d'ús de la llengua ca-

PLE EXTRAORDINARI DEL 15/02/00
* Formació de les Meses electorals per a les Eleccions
a Corts Generals 2000.

* Antoni Rico Badia

* Julia Molía Ramón
* Paula Costa Figueroa

* Maria Subirà de Sandoval

* Adrià Pujol Arancón

* Marina Murales Franch

* Julia alsina Aimany
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Edita: Ajuntament de la Pobla de Segur
Av.Verdaguer, 35
Tel. (973) 68 00 38
Fax (973) 68 11 07

NOTA DE LA REDACCIÓ
Qualsevol persona no resident a la Pobla
que desitgi rebre un exemplar de Sota l'Ar-
bre només cal que ho comuniqui al'Ajun-

Dipòsit Legal: L-448-2000 tament i l'hi farem arribar.
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La meva darrera estada a La Pobla ha coincidit
amb la mort sobtada de l'amic i pintor Joan
Subirà. No estava gaire bé els darrers anys i te-
nia molta dificultat per parlar. N'era ben consci-
ent i buscava la nostra complicitat per fer curtes
trobades i arribar aviat a "l'adéu", amb el gest
ple d'afabilitat i una certa tristor als ulls.
Tinc un deute amb en Joan Subirà que ve de molt
enrere, quan jo era un nen. Aleshores érem ve-
ïns a la casa d'Orteu, al carrer del Forn. Una dia-
da de Reis, a mitjans dels anys 40, em va regalar
una capsa d'aquarel-les i em va convidar a anar
a pintar amb ell en diumenges successius. No
seria capaç de descriure l'alegria que em va fer.
Aquell nen no ho ha oblidat mai malgrat el temps
transcorregut. No vaig aprendre a pintar, certa-
ment no tenia fusta de pintor, però em va ense-
nyar a mirar els colors dels paisatges que ens
envoltaven i que ell tant estimava. Mentre ell
anava pintant, el temps passava amb placidesa i
aprofitava per fer-me fixar en la llum i els colors
que anaven canviant i adquirint nous matisos.
Bastants anys després, quan a la Universitat ens
van presentar la pintura de Claude Monet i el seu
tractament del cromatisme en línia impressio-
nista, jo vaig pensar en les paraules d'en Joan
Subirà, senzilles i entenedores, adreçades a un
nen. Ellja m'havia fet veure els màgics jocs de la
llum i el seu encís.
En Joan mai no es va cansar de mirar la nostra
terra, les nostres muntanyes i valls, els rius i els
arbres i els meravellosos canvis de llum i color
que es produeixen al llarg d'un dia i de les dife-
rents èpoques de l'any. Alguna vegada he pen-
sat que l'amic Joan, arribat a la fi del seu camí,
devia tenir una retina en forma de vella paleta
de pintor impregnada dels colors que ell va veu-
re i dels quals ens va fer participar.
Totexpressant els meus records i sentiments per
la pèrdua de l'amic i pintor he pensat que el nos-
tre poble, pel que fa a la pintura, gaudeix d'un
cert privilegi. Tenim un nombre de pintors que
crida l'atenció. Uns s'hi dediquen com a activi-
tat exclusiva i d'altres, a banda de la seva profes-
sió, projecten la seva sensibilitat artística davant
del cavallet. Això té una conseqüència lògica: la
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gent de la Pobla, des de fa molts anys ha tingut
la possibilitat de veure pintura, visitar exposici-
ons i parlar amb els artistes situats davant del
quadre. Aquest fet s'ha vist potenciat per l'actu-
ació d'institucions que han permès mostrar les
obres i donar-hi l'adequada difusió. És inqüesti-
onable que a la nostra vila hi ha una familiaritat
amb l'obra dels seus pintors, i fins i tot una sen-
sibilitat ben disposada cap a la pintura. Això és
un fet cultural que parla a favor nostre.
A moltes cases de la Pobla hi ha quadres. Ens
agrada posar-hi la nostra mirada; ens donen
serenor d'ànim i tanmateix diria que ens acom-
panyen i abriguen. És una exageració? Proveu a
despenjar-los i sentireu la fredor de la seva ab-
sència.
He destacat l'abundància de pintors a la Pobla,
però quina és la clau d'aquesta abundància i de
la desenvolupada sensibilitat envers la pintura?
On és l'origen d'aquest fet? Com sempre, crec
que hem d'arribar a les persones i aquells que
tenim certa edat no hem d'anar massa enrere
per tenir a la ment un nom: Enric Porta. El se-
nyor Enric Porta. La seva qualitat com a pintor i
com a persona van fer-ne un iniciador i mestre
de pintors que han seguit les seves passes. Pocs
anys després, el també desaparegut Miquel Villà,
va aportar el seu mestratge singular a d'altres
pintors.
Crec sincerament que la cultura del nostre po-
ble en el seu conjunt, i la nostra sensibilitat en
particular, té un deute amb els pintors que he
citat i que tristament ja no són amb nosaltres.
Altres que no he mencionat ens van fer el do de
la seva pintura, però la seva dimensió pedagògi-
ca potser no ha estat tant significativa.
Als pintors en actiu, que continueu creant dia a
dia la vostra obra i ens permeteu de gaudir-ne,
moltes gràcies.

C e le s t í F o r g aONMLKJIHGFEDCBAi T o ls àKJIHGFEDCBA

C e le s t í F o rg a i T o ls à h a e s ta t g u a rd o n a t re c e n t-

m e n t a m b la m e d a lla F ra n c e s c M a c ià c o m a re -

c o n e ix e m e n t a la s e v a tra je c tò r ia p e rs o n a l d o -

c e n t .



L 'A R B R E TSRQPONMLKJIHGFEDCBA

~zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
O
sr:

, ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

I N I C I A T I V E S E C O N O M I Q U E S

P R E S E N T A C I Ó D E L S E R V E I D E

P R O M O C I Ó E C O N Ò M I C A
L'Ajuntament de la Pobla de Segur vol oferir
un nou servei que proporcioni una millora
sòcio-econòmica pel municipi.
Per aquest motiu s'ha creat elDepartament
de Promoció Econòmica,amb la finalitat de
donar suport i assessorament a aquelles inici-
atives que suposin una revitalització de l'eco-
nomia local.
L'objectiu éscrear i millorar l'ocupació:

* Identificar quines són les possibilitats dedes-
envolupament sòcio-econòmicdel municipi.
* Ajudar a fer méscompetitius els negocis ja
creats.
* Assessorar les noves idees de negoci que
suposin creació de nous llocs de treball.
* Informar dels diferentsajuts i subvencions
que ofereixen les diferents administracions

(Autonòmica, Central i Europea).
* Impulsar les accions d'orientaciói forma-
ció ocupacíonala través dels programes del
Departament de Treball, de l'INEM i dels
Fons Social Europeu: creació de Tallers
d'Ocupació, Escoles Taller i Cases d'Oficis;
cursos per treballadors ocupats o aturats i
altres iniciatives que puguin sorgir.
Aquesta no és més que una presentació del
servei que es pretén oferir des de l'Ajuntament,
ja que tot just acabem de començar. És im-
portant comptar amb la vostracol-laboració.
Estem oberts a les vostres propostes i
suggerències que ajudin a dinamitzar el nos-
tre municipi.
Us mantindrem informats en posteriors edici-
ons de la revista de les accions que es vagin
desenvolupant.

,
T A L L E R D 'O C U P A C I O

Us presentem una de les primeres iniciati-
ves que es duran a terme des del nou servei
de Promoció Econòmica de l'Ajuntament de
la Pobla de Segur.
S'ha sol-licitat al Departament de Treball cre-
ar un taller d'Ocupació que servirà d'ajuda
per totes aquelles persones que estiguin in-
teressades en trobar feina.
El Taller d'Ocupació és un programa públic
d'ocupació i formació dirigit a personesatu-
rades majors de25 anys, subvencionat pel
Departament de Treball de la Generalitat de
Catalunya (a través del Fons Social Europeu)
i promogut per l'Ajuntament de la Pobla de
Segur.
Els mòduls que es sol, licitaran seran el se-
güents:
* Jardineria
* Geriatria
La capacitat de cada mòdul serà de 8-12
alumnes/treballadors i la durada de 12 me-

sos. L'inici aproximat serà durant el segons
semestre d'aquest any.
Durant el Taller d'Ocupació els treballadors
participants rebranformació teòrica en al-
ternança amb eltreball i la pràctica pro-
fessional.
Mentre duri el taller, els treballadors tindran
un contracte laborala temps complert.
Una vegada finalitzat, l'objectiu serà ajudar
a trobar feinaa tots els participants del pro-
jecte.
La voluntat de l'Ajuntament és dur a terme
aquest projecte, encara que dependrà de
l'aprovació final del Departament de Treball.
Per poder sol, licitar aquest Treball d'Ocupa-
ció és necessari presentar un projecte-me-
mòria i tenir un nombre mínim d'alumnes
que estiguin a l'atur.
Les persones que esteu interessades us po-
deu adreçar a l'Ajuntament i sollicitar més
informació.

L'Ajuntamentté previst aprovar els seus pressupostos totals que ascendiran a476.425.000 de pessetes,
dels quals355.925.000corresponen a l'Ajuntament.13.500.000al PatronatMunicipald'Esports i107.000.000
a la Residència. En el proper Sota l'Arbre us donarem una informació més detallada.
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C A N A L I T Z A C I Ó D E L G A S

A C T U A C I O N S M U N I C I P A L S

Un cop signat el conveni entre REPSOL GAS i
l'Ajuntament per tal de dotar a la població d'un
servei més dintre dels molts que ja en gaudei-
xen els poblatans, s'estan portant a terme tot
un seguit de gestions a nivell de projectes i per-
misos amb els estaments afectats.
SEMACOGAS, l'empresa col·laboradora de
REPSOL GAS que s'encarregarà de la canalit-

za c íó fa temps que prepara, col·laborant amb
l'Ajuntament, les actuacions necessàries per
donar a conèixer a tothom qui estigui interes-
sat com i quan arribarà aquest nou servei a
cada veí de la Pobla.
Està previst iniciar la construcció de la zona
d'emmagatzematge a principis del mes de
maig. Aquestes obres es faran als terrenys mu-
nicipals situats al cantó del cementiri munici-
pal i consistiran bàsicament en la construcció
de 4 dipòsits de gas.
Posteriorment es procedirà la construcció de
la canalització pels diferents carrers, que s'ani-
rà executant per fases, el que permetrà que el
gas arribi a les llars de forma ràpida un cop
iniciades les obres.
Properament està previst realitzar una reunió
informativa pels veïns, que s'anunciarà en el
seu moment, estant prevista també l'obertura
d'una oficina de l'empresa SEMACOGAS, que
estarà situada a l'Avinguda Verdaguer, 16.

A S S E M B L E A D E L G R E M I D E L S M E S T R E S

P I N T O R S A L A P O B L A
El passat dissabte dia 8 d'abril el Molí de l'Oli
va acollir l'assemblea general ordinària del gre-
mi de mestres pintors de les terres de Lleida
que té caràcter anual.
Aquesta assemblea, que es fa de forma itine-
rant per diferents poblacions de la nostra pro-
víncia serveix per que el gremi de pintors parli
dels problemes del seu sector a la província de
Lleida, organitzi diferents activitats pels seus
socis, (76 a tota Lleida) i programi cursets de
formació que serveixin, per exemple, per a co-
nèixer els nous materials i les noves tècniques
emprats en la seva professió.
L'assemblea tingué un emotiu final amb
l'entrega, per part del president del gremi, d'una
placa commemorativa als familiars de Joan
Subirà i Paco Fontelles morts recentment.

Els actes clogueren amb un dinar de treball on
els membres del gremi estigueren acompanyats
per les seves dones, que durant el matí pogueren
visitar diferents punts d'interès de la nostra vila,
així como per diferents autoritats locals.

Número 1 8 , abril 2000
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A C T M T A T S E S P O R T I V E S

C È U T C A T A L A N A D E L T R I A L E N B I C I C L E T A E S

C O N G R E G A A L A P O B L A
El passat 27 de març la Pobla va ser l'escenari
de la primera edició de Bike- Trial, prova
puntuable del Campionat Autonomia Catalana.
La prova, organitzada pel Moto Sport Pallars i el
Patronat Municipal d'Esports, va comptar amb la
presència d'una cinquantena de participants.
Entre aquests destacaven els noms de l'actual
campió del món de bike-trial César Cañas acom-
panyat pel sotscampió Dani Comas i el més co-
negut de tots en aquesta modalitat Ot Pi que és
qui ha guanyat en més ocasions el campionat
internacional.
Alcostat de l'èlit catalana i dividits en 12 catego- .
ries també hi van participar els locals Josep
Bertran en la categoria Sènior i Héctor Ureta i
Ivan Bohé.
Els que es van apropar fins als marges del
Flamisell van poder gaudir un cop més de
l'espectacularitat del trial, en aquesta ocasió en

Recentment l'Ajuntament ha dut a terme les
obres de millora de drenatge del camp muni-
cipal d'esports, que han estat executades per
l'empresa Codicesped S.A.
Aquesta actuació, que no es va poder dur a
terme abans com a conseqüència del mal
temps, ha consistit en lacol-locació de dos
xarxes de drenatge sota el terreny de joc, una
horitzontal i una altra obliqua, que extreuen
l'aigua cap la zona perimetral.
Cal destacar també que s'ha afegit una capa
de terra porosa el que facilitarà l'absorció de
l'aigua cap a dintre.

bicicleta. Els participants més menuts, alguns
amb només 7 anys, van ser al costat de les grans
figures i els locals foren els que despertaren més
espectació entre els assistents, al voltant de 300
persones.
Elcampió del món, César Cañas, complí els pro-
nòstics i fou el guanyador, en acabar les dues
voltes amb sis trams cada una d'elles. Cañas va
destacar la bona organització i la gran qualitat
de les zones.
Elgran dinamisme del Moto Sport Pallars va molt
més enllà d'aquesta prova i el proper 18 de juny
se celebrarà una de les proves puntuables del
Campionat de Catalunya de Trial. I per aquells
que encara no hagin descobert els atractius i
l'espectacularitat d'aquest esport al mes de se-
tembre, el dia 24, se celebrarà una de les proves
puntuables pel campionat d'Espanya d'aquesta
modalitat.

ElDirector General d'Acció Cívica del Departament de Benestar Social, Josep
Lluís Cleries, va visitar el passat dia 21 de març el Casal de la Gent Gran de la
Pobla.
El motiu de la visita fou assistir a l'acte d'homenatge a la Sra.. Teresa Virós i
Farré, Presidenta del Casal des de 1985 fins a 1999, i amb el que es volia
reconèixer la tasca realitzada en l'exercici del seu càrrec.
l'Associació d'amics de la Gent Gran Santa Magdalena es va sumar a aquest
acte fent donació a la Sra.. Teresa Virós d'un pergamí on se l'anomenava
Presidenta Honorària de l'esmentada associació,
ElSr.. Cleries també va poder visitar una exposició de manualitats realitzada
pels usuaris del Casal.KJIHGFEDCBA
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A C T M T A T S E S P O R T I V E S

* Properament es construïrà un circuit esportiu
a la zona dels passeig de l'Àrea Vacacional dotat
d'una sèrie d'equipaments per a realitzar dife-
rents exercicis destinats a assolir una millor for-
ma física.

Amb l'objectiu de promoure les activitats hípi-
ques a la nostra comarca i oferir la possibilitat
d'agrupar-se o compartir recursos entre tots els
afeccionats als cavalls, s'ha creat un Club Hípic
a la Pobla de Segur.
El club s'instal-larà a l'Àrea Vacacional i iniciarà
les seves activitats per Setmana Santa. Es realit-
zaran cursos d'equitació, concursos i excursions
a cavall.
Tots els que hi esteu interessats podeu demanar
informació al Club Social de l'Àrea Vacacional o
trucar als telèfons 973.66.00.16, 617.4201.16 o
608.38.71.04.

C R F A C I Ó D E L C L U B N À U T I C D E L A P O B L A
Des de fa temps un grup de poblatans pensava
que a la nostra ciutat feia falta una cosa que per
a molts sembla bàsica al nostre municipi, un club
nàutic.
Per aquest motiu s'ha creat aquesta entitat que
neix amb l'objectiu principal, com a entitat es-
portiva, de fomentar i promoure els esports nàu-
tics al nostre llac i evidentment als nostres dos
rius.
La primera tasca que s'ha proposat dur a terme
el nou club, i sense la qual pensen els seus mem-
bres que un club nàutic no té sentit, és la cons-
trucció d'un local a la zona dels Dos Arbres.
Altres activitats que també es volen dur a la

Número 1 8 , abril 2000

pràctica són la realització de cursets de pira-
güïsme de llac i de riu, d'esquí nàutic i wind-
surfing, lloguer de material, organitzar la tra-
vessa al llac, a més de diferents activitats de
gestió, tant per als socis com per a altres enti-
tats i usuaris.
Sent conscients que portar a la pràctica aquest
primer projecte serà dur, i més si es parla en ter-
mes econòmics, el Club Nàutic de la Pobla de
Segur us vol animar a fer-vos membres. Podeu
contactar amb els membres del club trucant al
Josep Arilla al 973.68.06.50 o al Eugeni Pascual
al 973.68.01.15, o bé adreçant-vos al Pavelló Mu-
nicipal d'Esports.
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El passat dia II de març la Pobla es tornà a re-
trobar amb la seva festa esportiva, l'Olimpíada
Escolar Flamicell.
Aquesta edició, la que feia el número 18, tornà
desprès de l'obligada aturada per conseqüència
del mal temps que es produí el passat any, i ho
féu amb un nou èxit tant pel que fa a l'organitza-
ció de la prova, com pel resultat esportiu de la
mateixa.
En aquesta edició es trobaren a la nostra vila un
total de 773 atletes de 29 centres de tota Lleida,
iniciant-se els actes amb la desfilada dels joves
per la pista esportiva, situada al camp de futbol
municipal, i l'encesa del pebeter, que en aques-
ta ocasió s'encarregà a la patinadora Elisabet
Mas, millor atleta femenina de Lleida del passat
any, i de l'atleta local Manolo Rodríguez. També
hem de fer menció, entre les autoritats assistents,
de la Delegada d'Esports de la Generalitat a
Lleida, Glòria Pallè, que recordà durant la seva
visita que ella havia estat present a la Olimpíada
de la Pobla primer com a atleta, desprès com a

. professora i en aquesta ocasió com a Delegada

® KJIHGFEDCBA
N ú m e ro 18, abril 2000
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d'Esports.
Cal dir que totes les autoritats assistents torna-
ren a manifestar la seva grata sorpresa davant
de la magnífica organització de la prova de la
Pobla, una de les més antigues de la província, a
més de valorar la qualitat dels atletes que com-
petiren en les diferents proves, més de 40 de di-
ferents edats i categories esportives.
Pel que fa al resultat esportiu, tot i que el nom-
bre d'assistents no va superar el rècord de l'event,
degut possiblement a la celebració d'una prova
similar al dia següent al Pla de Lleida, sí que des-
tacà un cop més l'alt nivell dels esportistes en
totes les categories. En quant als resultats glo-
bals a nivell esportiu els organitzadors van voler
premiar en aquesta edició l'esforç global que
realitzen alguns dels centres que hi competei-
xen a la Pobla, per aquest motiu s'instaurà una
classificació final per punts, que fou guanyada
pel CA Dominiques, seguit pelTSRQPONMLKJIHGFEDCBAco l- le g í Sagrada
Família de Lleida, destacant també la classifica-
ció per ràtio (mitjana de punts dels participants
en les diferents proves) que fou guanyada pel
CA Pobla de Segur, seguit per l'lES Tremp i l'lES
Manuel de Pedrolo de Tàrrega.
Pel que fa a l'organització, tal i com us hem dit,
tornà a ser un èxit total, comptant -se amb la col'-
laboració de més de 250 entitats, institucions, co-
merços, industries i particulars, tant de la Pobla
com de la resta de la comarca, que permeterenKJIHGFEDCBA
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que la logística de les proves funcionés plena-
ment.
Cal fer menció també als diferents serveis com-
plementaris com el d'atenció sanitària, facilitat
per la Creu Roja, el de seguretat, facilitat per la
Guàrdia Civil i els Mossos d'Esquadra, l'aporta-
ció logística dels Bombers de la Pobla i, com no,
la co l- la b o ra c ió de l'Associació Local de Jutges,
que controlaren el perfecte desenvolupament de
totes les proves, o de les APAque feren possible
un cop més el perfecte funcionament, entre d'al-
tres, el servei del menjador, i molts d'altres, que
per problemes d'espai no podem mencionar
però sense els quals la Flamicell no haguès es-
tat possible.
I ara només cal esperar que la propera edició,
l'any que bé, torni a ser un nou èxit i una de les
proves escolars de més prestigi de tota la pro-
víncia de Lleida.
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C O N F E R È N C I A D E C A R L E S P U Y O L

C A R L E S P U Y O L E X P U C A C O M É S

E L B A R Ç A P E R D I N S

=---~

Aprofitant l'aturada de la lliga per les vacances
de Nadal Carles Puyol rebé un senzill homenat-
ge organitzat pel Club Futbol Pobla que volia
agrair d'aquesta manera les aleshores ja alegri-
es que estava donant a la gent de la Pobla i que
encara continua donant.
Amb un Comú de Particulars ple com en les grans
ocasions, i tal i com aquesta ocasió es mereixia,
el dia de Sant Esteve,KJIHGFEDCBAC a r lito s , feu una xerrada-
col·loqui davant d'unes 400 persones en la que
respongué a totes les preguntes dels assistents
durant més d'una hora.
Carles va explicar des de la seva arribada a la Ma-
sia fins a com és la vida en el vestidor blaugrana,
però se'ns dubte el que més curiositat despertà és
com es viu al cantó dels cracs com Figoo RivaIdo.
La xerrada va viure moments molt emotius com
per exemple quan es va recordar l'ovació que el
Camp Nou li havia fet recentment en el darrer en-
contre contra l'Atlèticde Madrid.

Puyol, que va prometre dedicar el primer gol a
la gent de la Pobla, feu entrega a l'inici de l'acte
d'un xec de 4.800.000 pessetes que el Club Fut-
bol Pobla ha rebut de l'entitat blaugrana en con-
cepte pel traspàs de l'ara lateral blaugrana.
Aquesta quantitat és la suma que el Pobla ha
rebut segons les categories en que Carles Puyol
ha jugat, 100.000pel traspàs, per jugar al Barça C
foren 200.000, 500.000 per jugar amb el segon
equip blaugrana i 4 milions de pessetes després
d'haver jugat els minuts corresponents a cinc
partits oficials amb el primer equip.
El CF Pobla va obsequiar al seu ex jugador amb
una samarreta signada per tots els jugadors.
Carlitos també aprofità els seus dies a Pobla per
assistir a un dels entrenaments dels equips del
Pobla i estigué a prop dels que un dia foren els
seus companys al camp de futbol i també dels
seus entrenadors aquí a la Pobla.
Carles no va poder evitar que la nostàlgia l'en-
vaís en trepitjar el camp de terra, que l'ha vist
néixer com a futbolista i en el que ja els afeccio-
nats del Pobla pogueren gaudir dels primers de-
talls de qualitat de l'ara jugador de primera.
El revulsiu de Puyol ha significat una bona dosis
de moral per a tots els joves futbolistes dels
equips de la Pobla que veuen enC a r lito s l'exem-
ple a seguir i que el somni també es pot fer rea-
litat per a ells. Per descomptat que la Pobla viu
una autèntica febre futbolera i blaugrana i tot-
hom segueix molt d'aprop les evolucions d'un
poblatà que està duent el nom de la Pobla allà
on va el Barça.

L'Ajuntament us recorda que ha iniciat els tràmits per la posada en marxa de la Ràdio Municipal,
per aquest motiu totes les persones que estigueu interessades a col·laborar us podeu adreçar a
l'Ajuntament per demanar més informació o aportar les vostres idees.
En aquests moments ja s'ha iniciat l'emissió en proves, enco l- la b o ra c ió amb COM Ràdio, i les
podeu escoltar a través de 107.1 del vostre dial.

Us informem que durant aquestes dates podeu visitar al Molíde l'Oli l'exposició dels antics Misteris
de Setmana Santa.

N ú m e ro 18,abril 2000
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Durant l'any 1999 Entrepobles Pallars va aconse-
guir recaptar 1.450.000 pessetes que es van des-
tinar a finançar una part d'un projecte d'educa-
ció a El Salvador; el cost del projecte era de
33.203.730; una mica més de la meitat es finan-
çat per Entrepobles i l'altra part va anar a càrrec
de la contrapart salvadorenca.
El projecte de l'any 1999 anava dirigit a l'alfabe-
tització de 2.450 persones, majoritàriament do-
nes i persones que ja han passat de l'edat esco-
lar i es guanyen la vida amb petits negocis pel
carrer.
També una part del projecte anava dirigit a pa-
gar els desplaçaments i dietes a 70 estudiants/
tes que fan la carrera de mestres durant els
divendres per la tarda, dissabtes i diumenges al
matí; treballant la resta de la setmana a
comunitats on fan d'educadors populars, ja que

l'estat no cobreix amb mestres moltes de les
zones del país.
També informem d'una excel-lent xerrada amb
en Luís Miguel Sirumbal, economista peruà i que
és una de les veus del Sud als foros alternatius
que se celebren de manera paral-lela a les
reunions de l'OMC (Organització Mundial de
comerç), l'ultima a SeatIe.
Ens va dibuixar un panorama molt negre pel que
fa a les economies llatinoamericanes on conti-
nua l'endeutament i el distanciament entre rics i
pobres, constatant-se que al voltant del 50% de
les poblacions de la majoria dels països estan al
marge de l'economia, senzillament no compten;
aquest panorama està en procés d'expansió als
països rics on també hi ha un percentatge
significatiu de persones que també estan al
marge; i que la globalització ha comportat i està
comportant el desmantellament de l'estat del
benestar i la retallada d'uns drets que els nostres
pares i avis havien aconseguit a força de molta
lluita i sacrificis, drets com els de la sanitat pú-
blica i gratuïta, ensenyament universal i gratuït,
jubilació, ... essent desmantellats ràpidament sota
la bandera de la privatització, l'eficiència i la
reducció del paper dels estats.
El dinar De la Solidaritat el farem el dia 27 de
maig amb una xerrada sobre l'experiència d'un
any d'un noi del Pallars a Nicaragua. Us hi
esperem!.
Gràcies a totes i a tots.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

L A P L A T A F O R M A I N F O R M A
El diumenge 12 de març, coincidint amb les
eleccions generals, es va celebrar un referèndum
per l'Abolició del Deute Extern Usurer (campanya
ADÉU),a les poblacions de: Gerri de la Sal, La Pobla
de Segur, Salàs de Pallars, Sort, Talarn i Tremp.
La resposta majoritària i de manera
aclaparadora, va ser afirmativa en les tres pre-
guntes plantejades, fet que demostra que la
majoria de les persones que van exercir els seu

vot de democràcia directa i participativa, estant
a favor de l'abolició del Deute Extern dels països
del Sud, i en contra de les polítiques d'explotació
i usura actuals dels països rics del Nord.
També cal destacar que en algunes poblacions
d'arreu de l'Estat no es va poder exercir aquest
dret de lliure expressió, i aquesta llibertat va
ser reprimida per la força. Serà que tornem a
temps foscos?

TV3 ha agraït, mitjançant una carta, laTSRQPONMLKJIHGFEDCBAco l- la b o ra c íó de tots els poblatans i poblatanes en l'última
edició de la Marató de TV3, amb el convenciment de que l'ajut de la Pobla ha fet possible, com en
moltes altres ciutats i persones de Catalunya, aconseguir un nou record de recaptació amb més de
750 milions de pessetes que seran destinats a la investigació dels problemes dels transplantament
d'òrgans.KJIHGFEDCBA
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CULTURA

ELS ALUMNES DE SALAMANCA REALITZEN LES
S,EVES PRÀCTIQUES A LA POBLA

Més de 200 alumnes de l'Universitat de
Salamanca, pertanyents a cinquè de biologia, van
realitzar un curs de formació pràctica sobre pa-
leontologia a la Pobla de Segur i la resta de la
comarca. cal recordar que aquesta activitat es
organitzada per aquesta universitat des de fa 15
anys a la nostra població.
El curs, segons ens va explicar el catedràtic de
paleontologia de l'Universitat, i fill de la Pobla,
Jordi Civís,és un dels més valorats pels alumnes
de Salamanca i, de fet, quan aquesta institució
es va plantejar la possibilitat de suprimir-lo, per
problêrnes pressupostaris, van ser els propis
alumnes els que van demanar la seva continuï-
tat,
De fet el curs, d'una setmana de durada, i que
en aquesta ocasió es feu entre els dies 10 i 15
d'abril, permet als alumnes veure sobre el ter-
reny aquells coneixements teòrics que han aprés
durant l'any i els hi permet fer-se una concepció
espai-temps molt millor de la que tenen fins al
moment de les pràctiques.
El motiu de que es triï la Pobla com a centre
d'operacions per al curset ve donat per que la
nostra zona permet en molt poc espai tractar
molts aspectes relacionats amb la paleontologia,
que van des de l'estudi de la flora i la fauna de
diferents especies en diferents èpoques, a co-

l!AGE DA DEL COMÚ
O T U A P LE N A

Diverses exposicions ha omplert la sala del
Comú de Particulars des del final de l'any pas-
sat i fins ara. Una quinzena d'artistes de pintu-
ra i escultura formaven part de la Galeria d'Ar-
tistes Pallaresos. Per les festes de Nadal, el
poblatà Agustí Sellart feu una exposició d'olis.
I des de mitjans del mes de març hi ha a la
Pobla l'exposició de la Galeria d'Art Amat de
Lleida, que de forma itinerant ara és a la Po-
bla amb obres d'artistes de renom com l'italià
Vittorio Amadio que participà en la darrera
edició de la fira d'Art de Salàs.

@

neixements de geologia i estratigrafia de tot el
període de vida de la Terra, a més de poder ob-
servar també un gran nombre de microhàbitats
amb una gran quantitat i diversitat de flora i fau-
na.
Cal dir que els alumnes de Salamanca també van
poder conèixer rrioltmillor les nostres terres grà-
cies a les diferents sortides que es feren a llocs
com Sort, Gerri de la Sal, Aramunt o el Pont de
Montanyana, a més de gaudir d'una molt bona
acollida a la nostra localitat on els alumnes esta-
ven allotjats a l'Àrea Vacacional i el càmping. Cal
dir també que aquesta iniciativa comptà amb la
col-laboració de l'Ajuntament que facilità dife-
rents elements logístics per fer-la possible.
Aquestes pràctiques comptaren amb la presèn-
cia, a més del Jordi Civís, dels professors M.F.
Vallei G.Alonso-Gavilan que exposaren en cada
cas diferents punts dels abans esmentats.
D'altra banda Jordi Civístambé va manifestar que
durant aquest any hi haurà més grups d'alum-
nes a la nostra ciutat, tot i que seran més reduïts
degut a que corresponen a nivells molt més es-
pecialitzats.
Pel que fa a l'any que ve, està previst que aquesta
institució torni a portar nous alumnes, que possi-
blement superaran els 300, degut al nou pla d'es-
tudis que s'insturarà a la Universitatde Salamanca.

E PARTIC LARS
'AC TA : S

Des del passat 15 d'abril es pot visitar també la
XVIIedició de la Mostra d'Artistes de la Pobla.
El8 de maig festa de Sant Miquel s'estrenaran
les obres que durant 22 anys s'han fet a l'Ermi-
ta i els seus contorns. Amb motiu d'aquest es-
deveniment es farà una exposició de fotogra-
fies sota el títol "Ahir i Avui".
Per altra part en les properes setmanes tindrà
lloc el XVIIICertament Literari que anualment
organitza l'entitat cultural, per aquesta edició
la temàtica de les obres és "L'aventura del ter-
cer Mil-lenni".

Número 18,abril 2000
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Elpassat dia 1 de març va tenir lloc a la Bibliote-
ca Municipal l'Hora del Conte. Aquesta activitat,
que es realitza dos cops a l'any, té l'objectiu de
promoure l'apropament dels més petits a la lec-
tura i a la cultura en general. Durant els dies an-
teriors es fa una tasca prèvia als centres docents,
que consisteix, per exemple, en el repartiment
de tríptics als alumnes entre 6 i 12 anys, als que
està adreçada aquesta activitat, tot i que també

van participar els alumnes de menys de 6 anys.
En aquesta ocasió, l'Albert Esteve va fer la repre-
sentacióKJIHGFEDCBA"U n a d e p ira te s " , inspirada en lanovel-la
" l 'I l la d e l T re s o r " , que oferí una representació di-
nàmica, en la que la mainada va tenir un paper
actiu i participatiu, que permeté als nens reco-
nèixer i visualitzar de forma física diferents ele-
ments que es trobaven al conte, apropant-los
també a una època i realitats diferents de la seva.

~

C U R S O S D E F O R M A C I O A L A B I B L I O T E C A

Actualment es realitzen a la Biblioteca Munici-
pal dos programes que donen resposta a unes
necessitats que considerem prioritàries. El pri-
mer és el Programa d'alfabetització d'adults, que
continua en funcionament gràcies a les dues per-
sones voluntàries que s'hi han implicat. El se-
gon, que s'ha posat en marxa aquest any, és el
programa de reforç escolar, organitzat conjunta-

Número 18,abril 2000

ment per Càritas i l'Ajuntament de la Pobla. Hi
assisteixen 6 nens derivats des de les escoles
amb un informe previ tècnic de Serveis Socials,
que treballen amb 3 voluntàries.
Des d'aquí volem agrair la tasca desinteressada
de totes aquestes voluntàries que són, sens dub-
te, les principals protagonistes d'aquest nous
serveis.

©
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C E L E B R A C I O N S

LA P O B LA TO R N A A V IU R E LA D IS B A U X A D E L

C A R N E S TO LTE S
Un munt d'actes feren gaudir a les persones de totes
les edats i tots els gustos del Carnestoltes que també
arribà a la Pobla acompanyat pel seu seguici. Abans
de fer els seus parlaments a la Pça. de l'Arbre el rei ja
havia presidit la rua del Carnestoltes seguida per tots
els nens i no tant nens del poble.
El dia començà amb la tradicional escudellada i el
concurs de disfresses entre els comerciants. Per aca-
bar la festa de la tarda xocolata per a recuperar les
forces i cap a la farinada!!!.
Pels més nocturns no hi faltà el ball de disfresses a
l'antiga Serradora de l'Agustinet on hi intervingué el
grup de la Pobla Kamaleones Dorados del Flamicell.
El dimarts a la tarda el seguici que acompanyava la
sardina en el seu enterrament acabà a la Pça Pintor

~~~~~~~~~ Porta amb un bon sopar a base és clar de sardines!!!!!.

)!E P S C E LE B R A E LS S E U S 25 A N Y S

El 13 de febrer de 1975 es fundaven els Escoltes
de la Pobla de Segur CEPS), 25 anys després l'ac-
tivitatcontinua viva i ningú ha volgut perdre l'oca-
sió de celebrar el quart de segle. Aprofitant la
coincidència de la data fundacional amb cap de
setmana de Carnestoltes, el passat febrer es donà
el tret de sortida als actes previstos per comme-
morar l'esdeveniment.
Al dissabte 12 de febrer es dedicà a tots els que
al llarg d'aquests anys han estat caps de l'EPS.
Per la tarda una gimcana pel poble feu tornar al
cap de molts les mai oblidades estones al cau i
a les excursions. Durant la gimcana no hi va fal-
tar una divertida representació del pessebre vi-
vent, ni tampoc la tradicional muntada de ten-

des que amb el pas dels anys han esdevingut
iglús.
Per berenar, és clar, pa amb xocolata.
A la nit es feu un sopar on hi assistiren una se-
tantena de persones, entre caps i excaps, dels
més de cent que ha passat per l'EPS. Al sopar,
amb pastís inclòs, evidentment no hi van fal-
tar les anècdotes ni els records dels bons i dels
mals moments.
Al llarg d'aquest any també estan previstos un
cap de setmana d'activitats que es faran exten-
sives a tot el poble. També s'està preparant un
llibre commemoratiu de l'aniversari i una ex-
posició.

N ú m e ro 18, abril 2000
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L'Associació Catalana d'amics del Poble Saharaui
(CACAPS), una ONG que des de fa anys treballa
en diferents campanyes de cooperació i organit-
za colònies d'estiu a Catalunya per a nens i ne-
nes d'aquest poble, ha proposat que la Pobla for-
mi part dels pobles que acullen durant els me-
sos de juliol i agost.
En aquesta ocasió està previst que uns 800 nens
i nenes puguin participar a les que colònies que
organitzaran al voltant d'uns 100 municipis de
Catalunya el que els permetrà el coneixement i
la relació intercultural entre la infància del Sàhara
i la de Catalunya, a més de donar sortida als nens
i nenes dels campaments durant el mesos més

J o s e p B o r r e l l i F o n t e l le sva rebre el passat
dia 14de gener l'adjudicació de laKJIHGFEDCBAG ra n C ru z d e la

O rd e n d e Is a b e l la C a to lic a per ordre del rei Juan
Carlos I.
Aquesta concessió es va fer després de que el mi-
nistre d'assumptes exteriors, Abel Matutes, féu la
petició al consell de ministres, el qualla va apro-
var.Aquesta condecoració live donada en atenció
als mèrits i cincumstàncies que concorren en
aquest il·lustre fillde la Pobla.
Des de el Sota l'Arbre volem fecilitar a Josep Bor-
rell pel reconeixement que suposa aquesta concesió.

calorosos de l'any on es poden trobar amb tem-
peratures que superen els 50 graus, facilitant-los
també l'accés a una atenció sanitària especialit-
zada dels nens i nenes que ho necessitin.
Cal recordar-vos també que per que els nens
puguin venir a Catalunya i la Pobla es necessari
afrontar les despeses del viatge, per la qual cosa
podeu col·laborar fent l'ingrés que considereu
oportú al compte 2100-0113-08-010 1401915 de la
Caixa o al 2013-0278-67-0200598429 de la Caixa
de Catalunya, i, si esteu interessats en ser una
família acollidora podeu demanar més informa-
ció a la Regidoria de Serveis Socials de l'ajunta-
ment.

S e r v e i d e T e le a s is t è n c ia .Us informem que
l'Ajuntament ha posat en marxa un servei de
teleasistència que serà complementaria del ser-
vei similar que ofereix el Consell Comarcal, que
és més restrictiu.
Per a més informació us podeu adreçar a l'Ajun-
tament.

S e v e r in o P a lle r u e lo va oferir a tots els
poblatans el seu particular recorregut fotogràfic
pel Pirineu, amb imatges pel Pirineu i la seva
gent. Aquesta mostra es va poder visitar al Molí
de l'Oli fins a finals del mes de febrer.

va deixar-nos fa algunes setmanes. Montserrat, juntament amb la seva
germana, fou l'autora, als anys 60, de la sardana "Alspeus del Pirineus", que s'ha convertit amb un
dels himnes de la nostra ciutat.
Des d'aquestes planes volem expressar el nostre condol a la seva família i retre-li un càlid homenatge.

L a P o b la d ig u é a d é u a l 'a r t is t a J o a n S u b ir à

A les acaballes del segle moria a la Pobla l'artista i poblatàJoan Subirà. Un esplèndid paisatgista que no
es cansà de pintar el Pallars, la Ribagorça i la Valld'Aran. Tots els que el conegueren destaquen però que
el més important era la seva persona. Subirà va néixer a la Pobla el 1921.El 1935es traslladà a Barcelona
on seguí una carrera artística que ja havia iniciat a la Poblaherència del seu pare. Ell fou un dels encar-
regats de decorar durant la Guerra Civilalgunes esglésies,entre les que destaquen la Pobla ,Tremp,
Salàs o Capdella. El 1946s'instal·la definitivament a la Pobla, quatre anys més tard exposava a Madrid on
fou distingit. Destaquen les seves exposicions a Barcelona, la seva estada a Mallorca als anys 70 i cap als
80 les diferents exposicions a Lleida, Tarragona, etc.
El desembre del 97 i durant tot el gener del 98 es pogué visitara les Sales d'exposicions del Comú de
Particulars una antològica de l'artista de més de 70 quadresi on rebé al mateix temps un càlid homenat-
ge que l'Associació Comú de Particulars li feu i en la que se lientrega la medalla de l'entitat cultural i un
trofeu del Departament de Cultura en reconeixement a la sevatrajectòria.

N ú m e ro 18, abril 2000
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Ja ha a rrib a t a la P ob la de S egu r

G aude ix i

d e les com od ita ts

de la g ran c iu ta t

sense rn o u re 's
de casa seva .

A rrib a REPJOL GR.r

se va ga s pe r a la cu in a , la ca le fa cc ió i l'a ig u a
ca le n ta , Ja té le s com od ita ts d e le s g ra n sKJIHGFEDCBA'r : :J ' c iu ta ts a ca sa se va , ja té R ep so l G as ,
L a m illo r so lu c ió p e r a la se va lla r i p e r a l
se u nego c i.

Ja po t g aud ir a ca sa se va de le s com od ita ts
d e la ~ ra n c iu ta t, p e rq uè a rr ib a R epso l G as ,
P e rq ue d isp o s i d e l'e n e rg ia m és còm oda ,
rà p id a i e conòm ica : e l g a s p ro pà cana litz a t.
A ra , n om és ob rin t u n a c la u , tin d rà a ca sa

A v inguda V erdague r, 16

•
A j u n t a 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
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