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BONES INTENCIONS, I BONES FESTES zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Com qui no vol la cosa, ja s'ha acabat el 2002 i

allò que hem anomenat el CANVI DE SEGLE. Ara

entrarem al 2003 i amb ell podrem consolidar el par-

lar del segle passat i oblidar el nou segle, perquè

aquest ja és «el nostre segle».

L'any que deixem enrera crec que ha estat impor-

tant per al poble. Al llarg dels seus mesos s 'han anat

consolidant una sèrie d'actuacions, expectatives i

projectes que sens dubte tindran una important

repercusió per a la Pobla. l el que és més important,

en aquests fets hi han participat tots els col- lectius de

la societat: administracions, entitats, empreses,

societats i particulars. També com sempre, hi ha

hagut absents que encara no creuen del tot en el nos-

tre futur. Confiem i esperem que aviat tots estem a

dalt de la locomotora que, com he dit moltes vega-

des, ens porti al lloc que la nostra Pobla es mereix.

Per a comprovar tot això només cal que feu un

repàs mental i si cal us ajudeu delsihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBASota l'A rbre que

s'han anat publicant. Només voldria esmentar un

d'aquests fets com exemple d'aquest futur: la con-

solidació i inauguració del Telecentre com a inqües-

tionable voluntat de situar la Pobla dins la Societat

de la Informació i de les Noves Tecnologies. Potser

ara no en som del tot conscients, però sense aquest

equipament la Pobla es quedaria enrera en aquest

món que avança tan depressa.

Però, com sabeu, més que mirar enrera m'agrada

mirar endavant i en aquest sentit us animo a entrar al

proper any amb il-lusió, esperança i sobretot amb

ganes d'aprofitar les bones perspectives que tenimutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

. . . I S I QUET O e A,

davant i que sols depèn de nosaltres que es materia-

litzin en realitats per al progrés de la nostra comarca.

També cal dir que el 2003 serà un any de conteses

electorals en les que tots els ciutadans hem de parti-

cipar-hi, és sent conscients que també en aquest sen-

tit nosaltres podem fer que els nostres polítics sàpi-

guen quin model de societat volem. No podem pas-

sar de les elecoions i després queixar-nos del que

fan els representants que han sortit escollits d'una

elecció en la que nosaltres no hi hem participat.

Anem-hi pensant, perquè s'apropen temps difícils

i sobretot pel que fa als temes municipals cada dia

caldrà comptar més amb persones que sàpiguen

moure's per uns camins plens de paranys i incerte-

ses que faran cada vegada més difícil aconseguir els

mitjans necessaris per assolir el nivell de benestar i

exigències al que estem acostumats.

Els Ajuntaments són la Ventafocs de les adminis-

tracions, però a la vegada són l'entitat més propera

al ciutadà i per tant la que més coneix les seves

necessitats i voluntats.

Seria bo que les reivindicacions i neguits que es

fan i es pateixen des d'aquests ajuntaments fossin

més entesos i recolzats pels ciutadans que represen-

ten, perquè a la fi, és en ells en qui repercuteixen

aquestes dificultats i incerteses.

L 'Ajuntament som tots, tinguem-ho ben present i

el que haguem de fer, ho hem de fer entre tots.

Bones Festes i ..... endavant!!.

N arcís B a laguéEDCBAi B osch

el vostre a lca lde

ENS TO Q U I A TOT S !
Amb motiu de la recuperació de l'Administració de Loteria a la Pobla de Segur, l'Ajuntament i la titular de la mateixa et regalen 20 cts. d'€d'a-

cord a les condicions de participació aprovades per la Comissió de Govern del 03-12-2002, i que tot seguit resumim:
a Tot poblatà empadronat el 20-12-2002 i que no causi baixa abans de l'I de gener de 2003 participarà amb 20 cts. d'E al núm. 12.1 14 del

sorteig de Nadal, obsequi de l'Ajuntament i l'Administració. a Les condicions de pagament en cas que el número resulti premiat, seran aprovades
per l'Ajuntament en el seu dia, i les quantitats ho cobrades en el termini de tres mesos, seran destinades a entitats del poble. a Dècims diposi-
tats a l'Administració de Loteria núm I de la Pobla de Segur. ~
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Q ualsevo l persona no resident a la P ob la

que desitg i rebre un exem plar deSota l'Arbre
nom és ca l que ho com uniqu i a l 'A jun tam ent

i l'h i fa rem arribar.

sotalarbre@eresmas.com
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L'ESPORT A LA POBLA NMLKJIHGFEDCBA

p e r J o s e p M a ria R o y utsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

DURANT AQUEST DARRER ANYCBAH I H A HAGUT UN INTERÈS CLAR PER PART DE TOTS PER MILWRAR

EL SERVEI DEL PATRONAT MUNICIPAL D'ESPORTS, UNA TASCA A LA QUAL EL SEU TÈCNIC ESPORTIU

HA DEDICAT ESFORÇOS I GESTIONS.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAARA ES ELL QUI ENS INFORMA DELS PROJECTES

PEL FUTUR ESPORTIU DE LA POBLA.

E
stern a les portes d'un nou curs, d'una

ternporada, i s'ha de perfilar l'oferta de

pràctica esportiva anili un ventall arnpl'i i

variat d'activitats per arribar al rnajor nonilire

possible d'escolars i esportistes de la localitat.

La Pobla de Segur és una localitat que té una

forta estructura esportiva, la qual fluint des de

l'AjuntaIllent aglutina al voltant del Patronat

Municipal d'Esports a una gran rnurrió de clubs:

el Club de Futbol, el Club d'Esquí, el Club

Nàutic, el CAPS, el Moto Esport Pallars,

Cal que el Patronat Municipal d'Esports de La

Pobla de Segur continuï en la línia de superació

en la promoció esportiva i desitjo que les activi-

tats prograIllades per aquesta teIllporada

2002/2003 donin una àIllplia resposta al rnajor

nonilire de necessitats esportives dels ciutadans

de la nostra localitat.

Des de la nostra entitat voleIll donar un rnis-

satge de suport per a totes aquelles persones que

sense ànÍITIde lucre, fan de l'esport de la Pobla

una eina d'expansió arreu de tot el país.

l'Sprint Ciclo Club i la Societat de Caça i Pesca,

tots ells de La Pobla, que prOIllouen unes acti-

vitats Illolt variades a la localitat i fins i tot s'ha

aconseguit per part del Moto Esport Pallars

organitzar una prova de tipus internacional,

«El Call1pionat d'Europa de Trial», que ha servit

per projectar la localitat de La Pobla de Segur

arreu d'Europa.

Tanilié agraïr a totes aquelles persones que fan

esport, l'entusiasIlle de superació que tenen dia a

dia i que arrirrrin a altres persones per tal de que

l'Esport Català cada dia sigui rullor i rrrés

iIIlportant per a la nostra corrvivèricia.w

JosepEDCBAM ' R oy i C apell

Tècn ic E sportiu del P M E

de La P obla de Segur
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RESUM DELS PLENS

Ple ordinari delEDCBA1 / 1 0 / 2 0 0 2

I. Instàncies iutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAsol-licituds, Relació de factures, licències urbanístiques i
d'activitats. La Comissió de Govern, per unanimitat, acorda:

* Acceptar la subvenció de 12.014,16€. corresponent al 17,492% del
total de la actuació de la Ia fase de construcció del consultori local en
les condicions establertes a la Resoclució de 31 de juliol de2002 d'a-
torgament de subvencions per a la construcció, l'ampliació, la remode-
lació i l'equipament de consultoris locals per l'exercici de 2002, que ha
comunicat el Servei Català de la Salut.
* Aprovar la compra a DIGEC,SA de l'enciclopèdia Super E pel preu

total de 81 1,20€ a pagar en 40 quotes mensuals de 20 i I quota addi-
cional d'I 1,20€ (IVA inclòs) amb destí al fons bibliogràfic de la
Biblioteca municipal.

Ple extraordinari del1 0 / 1 0 / 2 0 0 2

I. Presa de possessió del càrrec de regidor per part del Sr. Francisco
Bermejo Bull.Arrel de la renúncia al càrrec de regidor presentada per
la Sra. Dolors Echalar Rubió i de l'acord plenari de 2 de setembre de
2002.¡;>elqual se'n va prendre coneixement i es declarà la vacant en el
citat càrrec, i una vegada tramesa la documentació oportunaa la Junta
Electoral Central, aquesta ha expedit i tramés a aquesta corporació
local la credencial acreditativa de la designació de regidor d'aquest
ajuntament a favor del Sr. Francisco Bermejo Buil per estar inclòs en
la llista de candidats presentada pel Partit dels Socailistes de
Catalunya-Progrés Municipal de Catalunya a les eleccions locals de 13
de juny de 1999.

2. Aprovació del Compte general Anual de 200 I.
* Administració general de la pròpia entitat (Ajuntament): Total
ingressos i despeses: 1.175.188.624
* Fundació Pública Municipal Reisdència Sanitària Nostra Senyora de
Ribera: Total ingressos i despeses: 124.949.236
* Patronat Municipal d'Esports de la Pobla de Segur: Total ingressos i
despeses: 5.049.164.

3. Aprovació del reglament del servei de l'Escola d'Educació Infantil
Municipal «Els Bolets» de la Pobla de Segur. Es valida i es considera
efectuat el tràmit d'elaboració del reglament municipal per una comis-
sió d'estudi encarregada a l'efecte amb la proposta efectuada per l'al-
calde, el regidor de Sanitat, el regidor de Serveis i la directora respon-
sable del centre docent, previst a l'article 62 del Reglament d'obres,
activitats i serveis dels ens locals.

4. Adhesió al conveni entre el Departament de justlcia de la
Generalitat de Catalunya, la Federació de Municipis de Catalunya i
l'Associació Catalana de Municipis i Comarques, per tal de col-laborar
en l'execució de programes en l'ambit de competències de la
Secretaria Sectorial d'Execució Penal.

5. A1'legacions als Estatuts del Consorci GeoCampus Catalunya, en el
sentit que s'inclogui a l'Ajuntament de la Pobla de Segur en la com-
posició dels ens que constituiran el consorci Geocampus Catalunya,
article I dels estatuts, amb els drets i obligacions que com amembre
li corresponguin, vist el text dels Estatuts i atès que aquest
Ajuntament ve col, laborant amb la Universitat de Salamanca, Facultat
de Geologia, Càtedra de Paleontologia, en les activitats d'investigació
i pràctiques que els seus alumnes realitzen regularment en el municipi
i comarca de Pallars Jussà. Atès que el Consell Comarcal, peracord
plenari del 7 d'agost de 2002, ha desestimat l'esmentadaal-legació, es
demana un cop més la immediata incorporació de l'Ajuntamentde la
Pobla e Segur al Consorci GeoCampus Catalunya, i es dona suport a
altres peticions d'ajuntaments de la comarca que també puguin dema-
nar la seva incorporació.

6. Estructura dels recursos humans del Parc de Bombers de la Pobla
de Segur. El Ple acorda agrair la manifestació de la DireccióGeneral
d'Emergències i Seguretat Civil respecte a la seva obligació de mantenir
l'oferta de serveis del parc de la Pobla de Segur, així com el compro-
mís de domar resposta en el futur a aquestes necessitats, sigui amb el

col-lectiu de voluntaris o amb el de funcionaris. Lamentar que el fun-
cionament i la màxima eficàcia dels operatius dels bombers,no es con-
tinués donant amb l'actual configuració mixta del Parc de laPobla,
després d'haver-la valorat i provat positivament durant més de 20 anys.

7. Necessitats del transport sanitari a la Pobla de Segur. ElPle acor-
da demanar a la Delegació de Sanitat de Lleida la imminent instaHació
d'una parada permanent d'una ambulància en el nostre municipi i que
pugui donar cobertura 24 hores al dia a les necessitats de transport
sanitari que es produeixin en la demarcació de l'Àrea Bàsicade Salut
de la Pobla de Segur.

a. Modificació puntual del plànol 0.2.9. per precisar el límitdel sòl
urbà al nucli de Sant joan de Vinyafrescal.

9. Aprovació del finançament de l'obra «Millora i arranjament de
camins d'accés a nuclis i masies habitades del Pallars jussà». S'accepta
la subvenció atorgada per la Generalitat de catalunya i el Consell

Comarcal del Pallars Jussà, i es consigna la quantitat de 2.637,09€ en
el pressupost de despeses de la Corporació.

10. Aprovació del finançament de l'obra «Actuacions de millora de
camins al Pallars jussà-2002». Mostra la seva conformitat en l'a-

portació de 228,38€ que realitzarà aquest ajuntament en concepte
d'aportació al pressupost de l'obra. Acceptar la subvencióatorgada
per la Generalitat de Catalunya i el Consell Comarcal del Pallars Jussà
per la realització de l'obra de referència.

I I. Contractació de la gestió indirecta del servei municipal d'aigua
potable del municipi de la Pobla de Segur mitjançant concessió admi-
nistrativa.

12. Aprovaci6 de la proposta de nomenclàtor geogràfic oficial de la
toponímia major de Catalunya i denominaci6 dels nuclis de poblaci6
d'aquest municipi, amb la introducció de les modificacionsi nous
topònims en el nomenclàtor geogràfic (rocs de Sant Aventi,
muntanyeta de Comursí, serrat de Moró, Font de Lus, Santa Llúcia,
roca Foradada, bosc de Gelat, Segalins, cambra d'aigües)

13. Sorteig per a la formaci6 de les Meses Electorals en les Eleccions
a Cambres Agràries de 2002. Designaci6 de la Comissi6 Municipal.

Ple ordinari del 31 / 1 0 / 2 0 0 2

I. Atorgament del titol honorífic de fill adoptiu de la Poblade Segur
al Sr. josep Calvet i Senallé. Inici d'expedient contradictori. l'alcaldia
considera acreditats els motius i mèrits suficients en la figura del Sr.
Calvet perquè sigui reconegut honoríficament per part de tots els
poblatans a través del seu Ajuntament amb l'atorgament del títol de
filladoptiu de la Pobla de Segur. Es nomena el Sr.Joan Canalias Aurés,
Director Generau de Pompiers e Proteccion Civiu del Conselh
Generau d'Aran, instructor de l'expedient contradictori previst a l'ar-
ticle 2 del Reglament Municipal citat.

2. Aprovaci6 del pressupost i programa anual d'actuacions,inversions
i el seu finançament,ipressupostos d'explotació per a l'any 2002, de
l'Empresa Municipal d'Iniciatives¡Serveis de la Pobla de Segur, S.L¡
la seva consolidació amb el Pressupost General de la Corporaci6.
S'aprova l'import total d'ingressos i despeses (estat de previsió) es
1.072.506,08, la memòria, el programa anual d'actuacions (4m

trimestre), la relació d'inversions i el seu finançament i la previsió de
resultats mensual per a l'any 2002 de l'Empresa Municipal d'Iniciatives
i Serveis de la Pobla de Segur S.L.
3. Aprovació del Pla especial d'ordenació del Pantà de Sant Antoni i
el seu entorn, de caràcter plurimunicipal, redactat pels arquitectes
contractats pel Consell Comarcal del Pallars Jussà i tramésper l'ens
comarcal, i pel que afecta al del terme municipal de la Pobla de Segur.

Ple extraordinari del 15/11/2002

I. Aprovaci6 de les ordenances fiscals per a l'any 2003. L'Ajuntament
ha volgut tan sols actualitzar la recaptació i per tant ha augmentat una
mitja del 3,5% que es el previsible IPC a la baixa. Això és a la espera
de que es clarifiqui el nou sistema de finançament dels ajuntaments.



ESTAT ACTUAL DE LES REGIDORIES NMLKJIHGFEDCBA

de l'A ju n ta m e n t d e la P o b la d e S e g u r utsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

UN COP REESTRUCTURADES LES REGIDORIES A I5AJUNTAMBNT DE LA POBLA DE SEGUR,
I5ACTUAL COMPOSICIÓ DEL PLE ÉS LA SEGÜENT:ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

.tzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBANARcís BALAGUÉ I BOSCH, PSCPMC- Alcalde. Urbanisme, Hisenda i Personal.

.t PABLO ANTONIO SURRIBAS CAMPS,PSCPMC- ler Tinent d'Alcalde. Sanitat, Serveis Socials i Ensenyament.

~ JESÚS MIGUEL SANCHEZ PELLICER, PSCPMC- 20n Tinent d'Alcalde. Obres i Serveis, Cultura i A.
CIUtadanes. ,

.t JOSÉ LORENZO ALONSO VEIGA,PSCPMC- 3er Tinent d'Alcalde. Promoció Econòmica, Industria,
Comerç, Turisme i Noves Tecnologies .

.t DOMINGO SANCHEZ SANCHEZ, PSCPMC- Regidor. Esports, Joventut i Medi Ambient.

.t FRANCISCO BERMEJO BUlL, PSCPMC Regidor. Governació, Comuniciació i Innovació i Desenvolupament.

.t FRANCESCA POCIELLO OLIVA, CIU Regidora .

.t FERNANDO FUERTES GUlRÓ,CIU Regidor .

.t JOAN COMENJE I RIBA, CIU Regidor.

.t ANNA ARNALOT MONTANÉ, CIU Regidora .

.t EUGENI PASCUAL SANTISTEVE, ERC Regidor.

A més dels canvis dins el Consistori, la renúncia al càrrec deRegidora per part de la Sra. Dolors Echalar
i Rubió ha motivat la necessitat de buscar substitut o realitzar alguns canvis pels següents càrrecs:

T Substitut de co-patró de la Fundació Pública Municipal Residència Sanitària Nostra Sra. de Ribera:
Sr. FRANCISCO BERMEJO BUlL.

T Substitut de membre per formar part del consell d'Administració de la Fundació Pública Municipal
Residència Sanitària Nostra Sra. de Ribera: Sr.rosé LORENZO ALONSO VEIGA.

T Substitut de vocal al consell d'Administració del ConsorciUrbanístic la Pobla-Renfe:
Sr. FRANCISCO BERMEJO BUlL.

T Nou representant municipal al Consell Escolar del CEIP Els Raiers i al consell escolar de l'IES la Pobla
de Segur: Sr.PABLO ANTONIO SURRIBAS CAMPS."\\

-JORNADA DE PORTES OBERTES

La seu de l'Ajuntament, de la Pobla de Segur,
l'edifici modernista CASA MAURI, ja està definitivament

restaurat i adequat a la feina que es portarà a terme dins les seves
dependències. Des de la neteja de rajoles a la restauració deles
esquerdes, fins a la instal-lació de la xarxa informàtica o d'un
ascensor per accedir a la primera planta (on es trobaran alguns
dels despatxos), tot estarà a punt per a l'acte d'inauguració a
principis de 2003, al qual hem demanat al president de la
Generalitat JORDI PUJOL en persona que ens acompanyés.

De moment, aprofitant els festius nadalencs, els propers dies
diumenge 29 (de 10h a 14h.) i dilluns 30 de desembre (de 10 a

14h i de 17 a 21h) us convidem a veureles obres finalitzadesi a gaudir de l'art modernista que s'amaga
a cada racó de l'interior d'aquest emblemàtic edifici. Us esperem! "\\
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CAP A LA MODERNITZACiÓ I LA SOSTENIBILlTAT
d e l s e rv e i d e l'a ig u a

DURANT ELS DARRERS DOS ANYS S'HA PRODUïT UN PROCÉS DE MODERNI TZACiÓ DEL SERVEI MUNICIPAL

D'AIGUA EN EL SEU CONJUNT, ESPECIALMENT PEL QUE FA A LES CONDU CCIONS DE DISTRIBUCiÓ, APROFITANT

EL FET HISTÒRIC DE LA CANALITZACiÓ DEL GAs AL NOSTRE POBLE. utsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

ezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

al tenir present que
han passat molts
anys des de que es

van instal-lar les primeres
conduccions per distribuir
l'aigua al poble. Durant tot
aquest temps les conduc-
cions- s'han anat deteriorant
i per altre banda la població
ha augmentat, pel que el
seu diàmetre original ha
esdevingut insuficient.

Comja es va comentar en
passades edicions delSota

l'A rbre, la xarxa de distribució d'aigua havia quedat
obsoleta en molts dels seus trams i el nivell de pèrdues
era aproximadament del 70%, que vol dir que de cada
100 litres aportats a la xarxa, només 30 litres arribaven
als consumidors i la resta es perdia en el transport. Les
actuacions portades a terme ap' ers dels anys 90 no
varen ser suficients.

Per això es va adoptar una solució que ha permès
enterrar una conducció principal al llarg del municipi,
mitjançant una canonada de 200 mm de diàmetre en
polietilè que anés des del dipòsit de Pumanyons als
dipòsits de Costapera i de la Cooperativa, que ha per-
mès connectar entre sí les diferents zones del poble.

Tanmateix, s'està aprofitant les obres que està.realit-
zant la canalització del gas en altres zones per fer
actuacions parcials per tal de renovar les canonades
existents i eliminar el plom de les escomeses, metall
que ha de desaparèixer abans del 2010 segons les
Directives Europees, per tal de garantit la salubritat de
l'aigua.

Això significa obrir molts dels carrers del poble i
causar moltes molèsties a tots els ciutadans, però
penseu que estem treballant per vosaltres.

Però, també, s'estan realitzant moltes altres actua-
cions per tal de modernitzar el servei d'aigua: encara
que no són tan espectaculars, sí que són molt impor-
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tants, i aquestes són les
següents:

..t Instal-lació de sistemes
de cloració a tots els
dipòsits per tal de garantir
en tot moment la qualitat

--' bacteriològica de l'aigua
subministrada. S'ha de dir

C--'~" "~I,~ que els sistemes instal-lats
o
-~són dels més avançats i que
¡§ dosifiquen el clor automàti-
z

_ ~ cament en funció de la
=-__ ...J8demanda i del nivell de clor

residual a l'aigua.

..t Rehabilitació del dipòsit de Costapera, concreta-
ment un dels gots que conformen aquest dipòsit va
patir fa uns anys una esllavissada i es van produir
algunes esquerdes, després de comprovar que no hi
havia més moviments, va ser impermeabilitzat entrant
de nou en servei i garantint així major capacitat d'em-
magatzematge.

..t S'han instal-lat en les canonades principals de
diàmetre superior a 100 mm hidrants contra incendis
amb l'objectiu de complir amb la llei que regula el
subministrament als bombers. Concretament han estat
col-locats 7 hidrants, tres de columna i 4 soterrats per
tal d'evitar un impacte paisatgístic al nucli urbà.

..t Tanmateix, s'han substituït un nombre important
de boques de reg per què moltes d'elles estaven total-

ment obsoletes.
En un futur immediat s'hauran de instal-lar sistemes

de control per conèixer els consums i l'aigua aportada
al municipi, permetent saber amb exactitud quanta
aigua es perd i adoptar mesures correctives que sense
aquests no es podrien aconseguir. D'aquesta manera
s'aconseguirà un servei d'aigua més modem amb
major garantia de qualitat, que gestiona la demanda,
utilitzant l'aigua realment necessària de manera
sostenible i més ecològica."i'



PROFESSIONAUTZAR EL SERVEI D'AIGUA
L'AJUNTAMENT HA DE PRESTAR TOT UN SEGUIT DE SERVEIS ALS CIUTA DANS I ENTRE AQUESTS,

POSSIBLEMENT EL MÉS IMPORTANT, ÉS EL DEL SUBMINISTRAMENT D' AIGUA POTABLE

GARANTINT-NE EL CABAL I LA QUALITAT. utsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

AzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

mb aquest objectiu, l'Ajuntament ha ende-
gaten els darrers temps un seguit d'actua-
cions en les infrastructures hidràuliques per

tal de prestar un Servei de qualitat. Aquestes han sig-
nificat un gran esforç, tant tècnic com econòmic, que
hem hagut de realitzar entre tots, però encara queden
algunes actuacions importants per realitzar, com
acabar la renovació de la xarxa de les zones més
envellides, la consolidació de l'artèria principal d'in-
terconnexió dels dipòsits i, per últim i no menys
important, la instal-lació de sistemes de control de
l'aigua subministrada al municipi.

Totes aquestes actuacions poden quedar ràpida-
ment envellides si no es realitza un manteniment i
una posada a punt continuada de tots els elements
que composen el Servei i del mateix personal que
s'encarrega de realitzar aquestes tasques. Posada a
punt que significa una constant inversió en renovació
i en manteniment preventiu en les infrastructures i
una constant formació del personal en nous mate-

rials, noves tècniques i noves tecnologies que només
amb una visió a llarg termini pot arribar a fer
rendible aquesta inversió tant costosa.

Per aconseguir-ho, l'Ajuntament ha convocat un
concurs obert per a què una empresa especialitzada en
la gestió integral de l'aigua es faci càrrec de gestionar
el Servei. Això significarà un important estalvi per a
tots, una millor qualitat en el servei i major rapidesa.

.,/ Estalvi que vindrà donat per la millora
del rendiment de la xarxa i per tant en les despeses.

.,/ Rapidesa en l'actuació davant de qualsevol
incidència o avaria.

.,/ Qualitat, perquè es disposarà de professionals
addients per tal de dur a terme una correcta gestió,
però sobretot una gestió acurada i professional del
Servei per tal d'afrontar el futur amb garanties.

Hem de pensar que l"aigua és un bé que no es pot
malmetre i que la sort que nosaltres tenim que no ens
falti, no ens dóna dret a malgastar-la ..,

UN SrMBOL DE L'APROFITAMENT

La font dels jardins de l'A juntament fa servir sempre la mate ixa aigua que s'aprofita m itjançant una bomba.
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MANS A L'OBRA zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

CEMPRESA MUNICIPAL D'INICIATIVES I SERVEIS JA ESTÀ

EN MARXA.utsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA fiNALS DEL MES DE NOVEMBRE

JA ES VA PENJAR EL CARTELL QUE ":IDENTIFICA

I POC A POC ES PERfiLA EL WCAL DESTINAT

ci A DIRIGIR LES OBRES NECESÀRIES PER CONDICIONAR
'vi

DIA A DIA, LA POBLA DE SEGUR.

L'Empresa Municipal d'Iniciatives i Serveis ha
iniciat les seves activitats, concentrades en

principi a la realització d'obra civil per a la canalit-
zació de l'aigua i el gas. Aquesta oferta de treball
amb .màquinaria mitjana i petita està oberta a tots els
professionals i particulars que puguin necessitar
aquest servei.

No obstant això, el destí final d'aquesta proposta
empresarial és molt més ambiciós, ja que com el seu

nom indica el que volen es que serveixi com a revul-
siu d'altres iniciatives que en solitari o com a soci
d'altres promotors es puguin portar a terme a la
Pobla i a la comarca.

Ara estem en el procés de condicionar les
instal-lacions necessàries i de acabar de completar la
plantilla del personal, entre la que tindrà gran
importància la figura del gerent (veure convocatòria

al peu d'aquest texte).»

CONCURS PER A LA CONTRACTACiÓ D'UN GERENT

Es responsabilitzarà de la direcció, planificació del desenvolupament

i projecció de l'empresa a la comarca i territori de la seva competència.

Requisits mínims. Formació: Diplomatura i Coneixements avançats d'informàtica.

S'ofereix. Contracte Laboral a jornada completa. Incorporació el gener del 2003.

Els interressats/des podeu passar a recollir la convocatòria del concurs i les bases

a l'Ajuntament de la Pobla de Segur (Sra.MARTA LLUrS), fins el 13 de gener del 2003 a les 14h.

L'ENERGIA SOLAR, NMLKJIHGFEDCBAel proper re p te p e r a la P o b la
Le.s plaques solars s'instaHaran al sostreihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

i de I~ zona d'esquaix i el gimnàs.r"
~. ~..•.•.)- ( '-

~D
es de l'Ajuntament
s'està posant en marxa
un pla per instal-lar

plaques d'energia solar.
En primer lloc està previst

instalar-ne al POLIESPORTIU

com a font d'energia per a la
calefacció i l'aigua calenta,

amb un cost de 30.000€, 6.000 dels quals són a
compte d'una subvenció de l'Estat, tot i que s'espera
que la Generalitat també hicol- labori. També la

RESIDÈNCIA VERGE DE RIBERA i
l'escola ELS RAIERS entren dins el
pla d'instal-lació de plaques solars,

i es preveu un cost de 132.000€ en
el primer cas. L'Ajuntament estudia

""'una proposta amb l'empresa
§ d'energia solarERG per aconseguir
f-EDCBA
V > incentivar l'us d'aquesta energia als

domicilis particulars. Tot i que sembla un sistema
més car, a la llarga és més barat que l'energia elèctri-
ca, menys depenent i ecològicament molt més vàlid.e

1111
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PROHIBIT ABOCAR DEIXALLES! utsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Des de ja fa mesos l'Ajuntament ha estat rebent quei-
xes sobre un abocador de deixalles incontrolat que

es troba situat darrera el parc de bombers de la població.
La brigada municipal, durant el mes d'octubre ja va retirar

la major part de les deixalles que no només embrutaven
sino que també contaminaven la zona. El passat mes de
novembre es va encintar aquell entorn i es van plantar dos
cartells de prohibició d'abocar-hi qualsevol tipus de deixa-

lla, però aquestes recomanacions van ser obviades per
alguns, que encara continuen embrutant l'entorn.

Per aquest motiu, us recordem que queda totalment
prohibit abocar qualsevol tipus de deixalla (terres,

electrodomèstics, material de la llar, fustes, ferros ...)fora
de les zones autoritzades. De la mateixa manera, us recor-
dem que l'abocador de Sant Miquel, ara per ara, només és
de terres i petites quantitats de runa. NO ES PODEN

ABOCAR ELECTRODOMESTICS, i l'abocament de
runes ha de ser en quantitats moderades.

Si teniu alguna rentadora, nevera ... que vulgueu llençar,
només cal que truqueu al Consell Comarcal de Tremp (
telf. 973650187. Aquí us donaran les instruccions per

poder desfer-vos de les andròmines que no us facin
servei. D'aquesta manera contribuireu a mantenir net l'en-
torn i fer un poble cada cop més civilitzat. .•

MONTSOR MÉS A PROP
Ja s'han iniciat les obres del nou accés a Montsor des de la Pobla de Segur. Aquesta actuació que és durà a terme

gràcies a dos actuacions de la Generalitat, una del Departament d'Agricultura i l'altra de Medi Ambient, permetran
assolir una fita que es pot considerar de trascendència històrica i que sens dubte servirà per activar la recuperació

d'aquest nucli agregat de la Pobla. En un properSota l'A rbre us descriurem amb més detall com serà aquest accés.e

ELS CLOTS TENEN SOLUCiÓ NMLKJIHGFEDCBA

In te n te m m illo ra r e l s e rv e i d e

TRANSPORT DE VIATGERS

D
es del mes de març de 2002 l'Ajuntament ha demanat al ConselllComarcal
. del Pallars Jussà que amplii el servei d'autobusos que fan parada a la Pobla

de Segur, que sembla en tot cas escas o poc planificat. La primera mesura
seria incidir en les línies comarcals que passen per la Poblai continuen cap a Tremp,
i que no estan en competència amb les ofertes de transport públic (tren o Alsina), per
a què tinguessin aturada en un lloc convingut com és l'estació d'autobusos, fent la
pertinent difusió dels dies i horaris de pas.

Per altra banda, hi ha dues rutes de la comarca d'influència de la Pobla que no donen servei el dimecres, el dia
de mercat (la de Buira-Tremp, els dilluns i dijous; i Llusà-Tremp, els dimarts i dijous). En aquest cas, es proposa
un canvi o una ampliació de l'horari per donar accés a que la gent gran es desplaci a la Pobla el dia del mercat
municipal.

Una proposta més ha estat la de rentabilitzar la línia de trenPobla-Tremp durant les hores en les quals està atu-
rada a l'estació, aprofitant per a fer un o dos trajectes entre aquestes poblacions i donar més servei a estudiants
i treballadors. RENFE, però, encara no s'ha pronunciat al respecte . ..,.

Davant les queixes de certs veïns pel que fa referència
als forats que esquitxen els carrers de la Pobla cal dir:

1. Ja s'ha contactat amb una empresa per tapar amb
aglomerat els forats dels carrers.

2. Es té previst que els carrers s'asfaltin i es senyalitzin
horitzontalment en acabar les obres del gas.

3. La Brigada Municipal, momentàniament, taparà amb
sorres els forats, fins que siguin reparats definitivament

A més, com bé heu pogut comprovar, moltes aceres de
la Pobla s'han aixecat, possiblement per un petit movi-

ment de terres que ha tingut el terreny. Progressivament
anem arreglant-les, però si en coneixeu d'altres que

estiguin en aquestes condicions (així com d'altres tipus de
avaries que puguin afectar la salut) preguem truqueu al
973 680038 i us poseu en contacte amb el regidor d'obres
i serveis, JESÚS SÀNCHEZ.""
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PLA DE DINAMITZACiÓ COMERCIAL zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

DES DE L'AJUNTAMENT S'HA INTENTAT DONAR SUPORT A TOTES LES PROPOSTES DESTINADES A PROMOURE L'ACTIVITAT

ECONÒMICA, I PER TANT QUE MILLORIN EL NIVELL DE VIDA ALS POBLATANS. ACTUALMENT, LA MOSTRA MÉS CLARA

D'AQUESTA EMPENTA COMERCIAL HA ESTAT, PER UNA PART, EL PLA DEDINAMITZACIÓ COMERCIAL, I PER ALTRA BANDA

LA INICIATIVA DELS JOVES COMERCIANTS, QUE HAN RECUPERAT L'AsSOCIACIÓ DE COMERCIANTS DE POBLA.

E
l 21 de novembre a dissenyant el logotip, la
les 9 de la nit es va imatge que els representarà.
presentar oficial- l'Associació, un ens total-

ment el resum el Pla de ment independent de la
Dinamització Comercial Cambra de Comerç, és un
que s'ha estat polint durant organisme dinàmic, format
aquests darrers mesos, per per gent jove amb moltes
donar sortida i fomentar el ganes de fer coses per
comerç a la Pobla de Segur. potenciar el comerç, captar

També amb aquesta més clients de dins i fora
finalitat l'ASSOCIACIÓ DE ••• iS del país, que començaranihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

j..,¡ ..~ ),,,. ~

COMERCIANTSDE POBLAutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAU) amb campanyes de promo-
s'ha posat de nou en marxa, Presentació del Pla de Dinamització Comercial ció i difussió dels productes

aquest cop amb un suport molt ferm i amb moltes que es poden trobar a la Pobla. De moment, s'estan
ganes de crear una associació que respongui a les començant aestablir les quotes pels associats, per tal
espectatives dels seus membres. Actualment s'està de finançar totes les actuacions que facin. ~

........................................................................................................................................
PLANS, CURSOS I ESTUDIS PER FOMENTAR LA POBLA

S'està duent a terme l'esborrany del Pla de Promoció Econòmica de la Pobla, que es preveu que es presenti
oficialment cap el mes de gener de 2003. En aquest Pla s'estantraçant les línies estratègiques de promoció

económica al municipi.
Per altra banda, l'Estudi de Dinamització Turística segueix pendent de veure acabat el primer esborrany, que

es preveu que estigui a punt per finals d'aquest mes de desembre. De cara al properSota l'A rbre us n'infor-

marem amb detall de totes les novetats.
Com en l'any anterior, i vista la gran demanda de professionals en al camp dels auxiliars, l'Ajuntament ha

demanat de repetir el taller d'ocupació destinat a la formació geriàtrica. Tot i que la resposta hauria de ser
inmediata, al tancament d'aquesta edició encara no es sap sis'ha aprovat, i si és així, les dates exactes del
començament de les classes. Actualment, un 75% dels alumnesdel curs passat estan
treballant en aquest àmbit professional a dins o fora de la població.e

L'AMPLIACIÓ DEL POLíGON INDUSTRIAL

Amb la finalitat de fer més operatiu el Polígon
Industrial de la Pobla i davant de les nom-

broses demandes dels empresaris locals, s'estan
adequant les parcel-les de majors dimensions per
unes més addients a la demanda actual.

En aquest sentit s'està procedint a regularitzar
una part del polígon, qualificat inicialment com a
residencial mixte, per atendre les peticions.

10 * hivern .SO TA L 'A R .B R .E * 29

Totes aquestes modificacions estan previstes
que es duguin a terme entre final d'aquest any i
primers del vinent. L'adquisició i la instal.lació
d'empreses al polígon compta amb ajuts tan tèc-
nics com econòmics per part de l'Ajuntament.

Per a més informació, els interessats es poden
adreçar al Departament de Promoció Econòmica
de l 'Ajuntament de la Pobla de Segur,e



N O N S C N r s o s f e r d t o t s ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Com a NMLKJIHGFEDCBAp e ix o s ,
ANEM TOTS A LA XARXAI utsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

EL TELECENTRE SEGUEIX EN BONA MARXA, AMB MOLT BONA AFLUÈNCIA D'INTERNAUTES

I ALUMNES DE TOT TIPUS, I AMB MOLTES PROPOSTES PER A QUÈ LES ACTMTATS AGRADIN A TOTS.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

---

El carnet de soci val 3€.
Ofereix una tarifa més reduïda en l'ús dels ordinadors i un preu més reduït en els cursos de formació.

El nombre de carnets expedits fins el dia 30 de novembre, es de203. El nombre de persones -no el
número de cops- que han utilitzat algun dels serveis del Telecentre, siguin o no socis, són 450.

Han requerit algun dels serveis del telecentre 12 estudiants de lauae i 24 estudiants de laudi.

El perfil de l'usuari del telecentre es el següent: Dones: 38,50%; Homes: 61,50%.
Procedència: La Pobla de Segur: 57%; Pallars Jussà: 16,40%;Pallars Sobirà: 2,80; Catalunya: 14,30;

Espanya: 4%; Estranger: 5,50.

P
er començar, destaquem l'èxit en els cursos ,
de formació, sobretot elihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAd 'In ic iac ió a la
In form àtica , del que ja hi ha llista d'espera .....••..,. ••..-.

per fer-ne més de cara a l'any vinent.

També del 9 de gener i fins alIO de març es realit-
zarà un curs d'Informàtica de 60 hores, organitzat
per la UNIÓDE PAGESOSi subvencionat pel Departament
de Treball de la Generalitat de Catalunya, dirigit a
treballadors en actiu.

El passat dia 22 de novembre l'alcalde NARCísBALAGUÉ
i 1'encarregada del telecentre, NÚRIAFARRÚSasistiren a
Barcelona a la jornadaE l te le treba ll com a alternativa , en
la que es van tractar diversos aspectes relacionats amb el
teletreball (oportunitats, legislació ...)ion ponents d'altres

països van explicar la seva experiència en aquest camp.
Cal destacar la de DONNIMORRISON,responsable d'un

projecte desenvolupat a les Illes Hèbrides a Escòcia que

ha aconseguit que moltes persones
tornin a casa gràcies a l'impuls
del teletreball (www.work-
global.com). La Jornada la va
cloure el conseller d'Universitats,

Recerca i Societat de la Informació,
ANDREUMAS-COLELL.

El dia 27 de novembre es va assis-
tir a Barcelona a una reunió a la seu
de l'Associació de Tècnics en

Informàtica (ATI), organisme encarregat d'implantar -per
encàrrec de la Generalitat-el carnet europeu de conduir
ordinadors (EcDL-European Computer Driving Licence)

a Catalunya, una manera de fomentar els coneixe-
ments informàtics entre la població, augmentar la
productivitat de tots els empleats que han d'utilitzar

ordinadors a la feina i proporcionar una qualificació
bàsica que permet que tothom pugui formar part de
la societat de la informació, independentment de la

formació acadèmica. De cara a l'any 2003, el telecentre
serà una de les seus examinadores del carnet ECDL.

El 10 de desembre es va celebrar a Pobla la reunió de la

Xarxa de Telecentres de Catalunya. Aquesta reunió es fa
cada 3 mesos a algun dels telecentres de Catalunya i
reuneix a tots els responsables de cada un d'ells, a més
dels responsables de la Oficina Tècnica de Coordinació
(ubicada al Consell Comarcal del Bages) i membres de la

Secretaria de Telecomunicacions i Societat de la
Informació de la Generalitat. Durant la jornada es va fer la

presentació del Telecentre de la Pobla i un balanç dels

primers 6 mesos de funcionament.
Per altra banda, el telecentre ha

fet una campanya perquè els pobla-
tans vinguin a votar a través
d'Internet a CARLESPUYOLcom a
«Català de l'any». Aquesta és una
iniciativa de EL PERIÓDICO que
pretén premiar al personatge més

'\ ~ emblemàtic per Catalunya durant-"'"'--------"
aquest any 2002. PUYOLés un dels

cinc finalistes. Han passat moltíssimes persones de totes
les edats per votar-lo pel telecentre. Si vols més informa-

ció del premi entra a www.elperiodico.com. ~
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L'HOMENATGE A -JOSEP CALVET I A ÀNGEL BOTXACA utsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

EL PROPPASSAT DIUMENGE 3 DE NOVEMBRE ELS BOMBERS DE LA POBLA RENDIREN UN MERESCUT

I ESPERAT HOMENATGE AL SR. JOSEP CALVET SENALLÉ QUE FOU EL SEU CAP DES DE LA FUNDACiÓ DEL

PARC FINS A PRIMERS D'AQUEST ANY.ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"H i ha hom es que llu iten un d ia i són bons

N 'h i ha que llu iten m olts d ies i són m illo rs

N 'h i ha que llu iten to ta la v ida i aquests són els im prescind ib les".zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

M oltes de

les per-
s o n e s

amb les quals el Sr.

CALVET ha tingut
contacte en els dar-

rers 26 anys mentre
exercia el comanda-
ment del parc van
voler acompanyar-
lo en aquesta diada
tant especial que va

uJ aplegar a més de
§! cent convidats.

Presidit per
l'Honorable Sr. XAVIERPOMÉS,Conseller d'Interior de la
Generalitat de Catalunya, l'acte contà amb la presència,
entre d'altres, dels alcaldes de la Pobla de Segur, Salàs de
Pallars, Conca de Dalt, Sarroca de Bellera i la Torre de
Capdella, el President del Consell Comarcal del Pallars
Jussà, representants del Cos de Mossos d'Esquadra,
Acadèmia General Bàsica de sots-oficials... i molts
bombers encapçalats pel Director General d'Emergències
i Seguretat Civil. Estaven representats un total de 14 parcs

bona prova de l'empremta que ha deixat el Sr. CALVET
dins del collectiu de bombers de Catalunya.

Després del dinar s'iniciaren els parlaments i el lliura-
ment d'obsequis. En primer lloc, es tributà un
entranyable homenatge al Sr. ÀNGELBOCHACA,sots-
cap de parc durant molts anys i que treballà al costat
del Sr. CALVETper tal de consolidar l'in-
cipient cos de bombers de la Pobla.

Encetà l'acte l'ANTONIFENOSA,
el seu substitut al front del
parc, que li imposà l'escut
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d'or del Cos de
Bombers Voluntaris
de la Pobla. JULS
CABALLERO, el
bomber més jove del
parc, li lliurà una
placa amb les signa-
tures de tots els inte-
grants del cos.
L'alcalde de la Pobla

li feu lliurament de
l'acord del ple
municipal pel qual
s'inicia el procés per
nomenar a JOSEP
CALVETSENALLÉfill
adoptiu de la Pobla ~
de Segur. L'alcaldeu..L--~_~~=--_~ __

aprofità aquest acte per anunciar la realització d'un
monument dedicat als bombers de la Pobla que serà
enclavat a l'avinguda de l'Estació, a prop dels terrenys que
acolliren la seva primera caserna.

El Director General d'Emergències que elogià viva-
ment la tasca de JOSEPCALVETi dels bombers de la Pobla
acabà obsequiant-lo, davant els entusiastes aplaudiments
dels assistents, amb un casc (de color blanc, com els que
duen els comandaments) que porta impressa la llegenda
d'homenatge. El conseller volgué referir-se a l'homenat-
jat a nivell estrictament personal amb un«M oltes grà-

c ies pel que vostè ha fet per aquest país. M ai li podré

ob lidar» .

Quan aquestes línies siguin publi-
cades haurà tingut lloc una troba-

da amb tots aquells que han
estat bombers voluntaris de

la Pobla de Segur.

Properament, l'Ajun-
tament li retrà el seu par-
ticular homenatge.e

L'equip de bombers voluntaris,

joves i veterans, durant el dinar
d'homenatge.



ELS A.JUTS QUE T'OFEREIXEN NMLKJIHGFEDCBA

al C A P de la P o b la utsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

LzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
'ABS de la Pobla de Segur informa que es
posa en marxa el PAD(Programa d'Atenció

a la Dona). Aquest programa s'anirà desenvolu-
pant progressivament, ja que inclou des de
l'adolescència, la dóna en edat fèrtil, la dona
gestant, fins la dona menopàusica, oferint un
ventall molt ampli de possibilitats. El servei
s'inicia de moment amb la contractació d'una
nova llevadora, l'ELENA BERNAT,que us pro-
posarà tot un seguit d' acti vitats destinades,
entre d'altres, a la preparació al part, unes ses-
sions de gimnàstica que es realitzaran al Pavelló
Municipal d'Esports de la Pobla. Per contactar
amb l'ELENAtruqueu al 973 68 13 23."\'

J

}

El passat dia14 de novembre es va realitzar a
la Pobla una campanya per concienciar la

població sobre la necessitat de donar sang.
En aquesta ocasió, la Unitat de Sang vinguda de

l'Hospital de Lleida Arnau de Vilanova
va instalar-se a les escoles durant tot el dia, durant
el qual van comparèixer 65 donants, davant de les
63 que van assistir a la darrera campanya de juliol.
Només unes deu persones van apropar-se a la unitat

sense poder fer-se donants, tant per causes de pes
o de salut, ja que es demanen uns pes mínim

i no patir cap infecció crònica ni momentània.
Ja ho sabeu! Els que no hagueu tingut l'oportunitat
de donar sang en aquesta ocasió, podeu fer-ho en la

propera campanya.e

C a m p a n y a d e
DONACiÓ DE SANG

•...

UKGENCIES! CBA

9 7 3 6 8 1 3 1 3

Aquest és el número del Centre d'Atenció

Primaria (CAP). Memoritzeu o apunteu-lo

en un lloc visible a casa, ja queihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

en cas d 'urgència m èdicapodreu sol·licitar

ajuda immediata a qualsevol hora del dia.

Quan el CAP tanca les seves portes,

el telèfon es desvia automàticament cap

el servei d'urgències de l'Hospital Comarcal

del Pallars, que us posarà en contacte

amb el metge de guàrdia.

Recordeu que en cas de no recordar o no

tenir a mà el número indicat, sempre podeu

sol·licitar ajut al061, al 112 o al servei

d'ambulàncies de TSC(9 0 4 108 108),

que també activaran el metge de guardia

i tots els recursos necessaris.e

...J

-c
~
u

E I22 de novembre es va celebrar una bonica
festa al Casal de la Gent Gran de la Pobla de

Segur en homenatge a quince dels nostres padrins
que enguany han complert feliçment els 90 anys.
Hi van assistir unes tres-centes persones entre
usuaris del centre, familiars, amics i autoritats
polítiques i civils del municipi. La festa es va cele-
brar amb una missa a les instal-lacions del Casal i
amb l'actuació de la CORALFLORDEGINESTA."\'

29 * SO TA L 'A R B R E"hivern * 13
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LES ESCOLES HAN DE MILLORAR zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

ÉsutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAUN FET QUE LES ESCOLES JA SÓN VELLES I QUE NECESSITEN UNA EMPENTA PER FER DEL PRIMER ESPAI

D'ESTUDI DEL NENS I NENES DE LA POBLA UN LLOC AGRADABLE QUE FOMENTI L'EDUCACIÓ. PER AIXÒ ÉS

NECESSARI ABORDAR ELS SEGÜENTS TEMES PER BUSCAR RECURSOS DESTINATS A MILLORAR.

D
avant de les necessitats
d'actualitzar i millorar el servei
educatiu, des de la Regidoria

d'Ensenyament s'està treballant per
aconseguir satisfer les demandes de tots
els pares i els alumnes que estan inscrits
a la llar d'infants i els d'edat escolar.
Aquest són els punts concrets que s'es-
tan estudiant:

~ S":hacreat el Reglament de Règim
Intern de la Llar d'Infants els Bolets.

~ Estem estudiant les mesures a
prendre per tal de corregir les deficièn-
cies detectades' en el P la

d 'E m ergències de C entres E sco lars .

~ Estem preparant un estudi de les
millores a realitzar en la Llar d'Infants
amb la intenció de que es puguin acon-
seguir fons de les subvencions que
ofereix la Generalitat de Catalunya.

~ Conjuntament amb la Directora
del CEIP-ELS RAIERS, Sra. MONT-
SERRATJUANMARTÍ,estem dissenyant
un P la de M anten im ent de les

insta l-lac ions i un Estudi per a poder'
financiar i realitzar les reformes
necessàries dels edificis, es a dir, les
gestions necessàries per tal de fer un
programa per a la renovació de
l'edifici dels Raiers . .."

LA MARATÓ DE TV3
........................................................................................................................................NMLKJIHGFEDCBA

c o n tra le s m a la ltie s in fe c c io s e s d e g e n e ra tiv e s

El VOLUNTARIATDELAPOBLADESEGURs'ha posat en marxa també aquest any per recaptar fons per la Marató.
Amb la col-laboració de conegudes cases comercials i el CASALD'AVISDELAPOBLA,l'Ajuntament i el Tandem
disco-pub, el dia 15 es va celebrar una rifa de regals i pastissos, amenitzada per divertits monòlegs, al local Ana
Ma Janer. El COMÚDEPARTICULARS,per la seva part, va fer la jatradicional subasta de quadres cedits desinter-
essadament pels pintors de la comarca. I com és tradició, el GRUPESCÈNICLO TAMARROva organitzar un bingo
benèfic a la tarda, al COMÚDEPARTICULARS.Al tancament d'aquesta edició encara no coneixem les dades de la
recaptació, però us n'informarem més detalladament el proper número . .."

UN RECONEIXEMENT PER A WILLI KERN
r

W illi Kern, el professor de castellà de
l'Institut de Hausach (Alemanya) que des

de fa onze anys ha promogut l'intercanvi cultural
entre la Pobla de Segur i aquesta població ale-
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manya, va visitar-nos el passat mes d'octubre,
acompanyant els joves corresponsals alemanys.
Aquest intercanvi, cada cop més emotiu, va
néixer d'una Trobada Internacional dels Raiers
que va tenir lloc a la Pobla l'any 1990.

En motiu de la seva jubilació, i per tant del
darrer viatge en auqlitat de mestre que realitzarà a
la Pobla, WIU KERNva rebre un merescut home-
natge de tots els alumnes de l'IES ELSRAIERSi de
l'Ajuntament de la Pobla. Tant els alumnes com
l'Ajuntament van fer-li entrega d'un recordatori.
A més, es va regalar a tots els alumnes un exem-
plar del llibre 100 anys de botigues a la P ob la .«



L t1EDCBAl 1 e N t1 C t18t1ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

FlRASKI2002 utsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

CADA ANY AMB MÉS FORÇA, LA FIRA D'ESQuí DE LA POBLA DE SEGUR ES FA UN RACÓ ENTRE LES OFERTES

COMERCIALS DEL PALLARS. BOTIGUES D'ESPORTS I PISTES D'ESQUÍ, ENTRE D'ALTRES, ENS HAN MOSTRAT

L'ACTUALITAT DE L'ESQuí A CATALUNYA.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

mercat de segona mà, que ha estat tot un èxit de
vendes. Cada una dels expositors van oferir un 'bon
gruix de material d'esquí que es va sorteijar i repar-
tir mitjançant jocs. A més, es van realitzar tallers de
reparació d'esquís, El divendres a les 21h. i dins el
marc de la fira, es va realitzar una interessant xerra-
da sobre allaus a càrrec de PEREOLLER,de l'INSTI-
TUT CARTOGRÀFICDE CATALUNYA,a la qual hi van
assistir més de cent persones. La Fira va finalitzar el
dissabte al vespre, amb la ferma intenció que cada

~ any més, FIRASKI sigui un referent a la Pobla.e
"""""B!L.--'

E
ls dies 6 i 7 de desembre es va celebrar el
FlRASKI 2002. Prop de 30 marques comer-
cials, a més de pistes d'esquí del Pallars

Sobirà, van col- laborar en aquesta edició, que va
cumplir totes les expectatives d'afluència: unes 3000
persones van visitar-la durant tot el cap de setmana.
Com cada any, aquesta fira ha servit per promocionar
l'esport de neu entre joves i grans, apropant infor-
mació i material a tothom. Per això s'ha consolidat el

CAMPIONAT DE FUTBOL

EIpassat dissabte 16 de novembre es va disputar al PAVELLÓMUNICIPALD'ESPORTSde la Pobla
el partit que enfrontava eBOAVIes van imposar 7 a 2 a l'equip de Tremp ELSDIMONIS.Els

poblatans van dominar tot els partit. Cal destacar les jugades de SERGIPLANCHERIAi l'empenta de
MOLI.En acabar, els dos equipsiel públic assistent es reuniren al voltant de les taules del berenar
de germanor que ofrerí el PATRONATMUNICIPALD'ESPORTSDELAPOBLA.

A la dreta,
CERVECERIA

BOAVI,

i a l'esquerra,
ELS DIMONIS

de Tremp.

29 * SO TA L 'A R B R E.hivern * 15



NOVES ACTIVITATS zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI INFORMACiÓ GENERAL NMLKJIHGFEDCBA

del P a tro n a t M u n ic ip a l d 'E s p o rts d e la P o b la

Promoció socis

Si us voleu fer socis de la nostra entitat, ja podeu
passar a recollir la butlleta de inscripció, per tal de for-
malitzar-la i gaudir els últims 15 dies de l'any dels

importants avantatges que comporta fer-se soci del
PME de La Pobla de Segur. Podeu triar les tres possi-
bilitats: soci familiar, soci individual i soci infantil.

Activitats

~:~NATACiÓ

Es disposa d'una hora diaria (de 16:30 a 17:30 hores)
a la piscina de l'AGBS-Talarn, per poder realitzar
natació de forma lliure. Només cal omplir la butlleta
que trobareu a les oficines del PME i entregar
fotocòpia del DNI del interessat, juntamnent amb les
dades del vehicle que utilitzareu per anar a nedar
(color, matrícula i model de cotxe).

~:~TENNIS TAULA
Al pavelló Municipal d'Esports, trobareu una taula i

tot el material necessari per poder jugar a aquest
esport.

~:~BADMINTON
Està previst començar una escola de Badminton, per

tal de promocionar aquest esport de raqueta en la nos-
tra població. Properament sortirà la informació i estarà
oberta a totes les edats. Naturalment, els socis del
patronat gaudiran de més avantatges que els no socis
per a la pràctica d'aquest esport.

~:~ESCACS

A partir del proper gener, comença l'escola d'Escacs
per escolars de la comarca a partir de 7 anys, que
organitza el CONSELLESPORTIUDEL PALLARSJUSSÀ

amb el suport del PME de La Pobla de Segur. Aquest
any, com a novetat, les classes tindran lloc a les

instal-lacions del Pavelló Municipal, durant deu set-
manes, tots els dilluns de 18 a 19:30 hores. Aquesta
activitat serà gratuïta per a socis i no socis del
patronat.

Més endavant s'establiran unes hores per poder
practicar aquest esport amb altres companys en les
mateixes instal-lacions, obert a totes les edats.

Activitats extraescolars
i esportives

Al mes de gener, cal fer la renovació de la inscrip-
ció trimestral dels esports i activitats ja convocades
des de 1'1 d'octubre. Qui vulgui continuar en l'activi-

tat, només caldrà que faci el pagament, i qui vulgui
apuntar-se en una nova activitat podrà escollir entre el
gran ventall d'activitats que presenta la nostra entitat.

~:~ACTIVITATS ESPORTIVES
Gimnàstica manteniment; Ioga; Preparació Física

~:~ACTIVITATS EXTRAESCOLARS
Multiesports de 1ec a 4an de primària (futbol, basquet,

atletisme ...); Multiesports a partir de Y de primària

(futbol, basquet, atletisme ...); Aeròbic; Basquet.ssutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Per a molts, acostumats a veure
L'AGUSTf PAÜLS participant a gaire-

bé totes les activitats que es fan a la
Pobla (festes, fires, teatre, exposi-
cions ...) no us haurà sorprès veure'l
un bon dia al programaEL CIM de

TV3, a punt d'anar-se'n a
l'Aconcagua. Ara, la curiositat per pro-
bar sort en aquest programa de la televisió el

convertiran, si més no, en un «expedicionari» força coneguta tot
Catalunya. Des d'aquí li desitgem sort, bona força física, moral i sobretot

que gaudeixi i exprimeixi al màxim aquesta original experiència. ~
16 * hivernihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA.tfi¡ tSO TA L 'A R B R E * 29
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A levins,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAformat per 23 jugadors de 9 a I I anys,
entrenats pelJORDI ROSETutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAi el GERARD PUEBLA.

U
n any més, elCLUB FUTBOL POBLA ha iniciat la tem-
porada: temporada que per cert promet molt! En
primer lloc volem presentar la nova junta:

President, MANEL COSTA; secretària, ISABEL ALEGRET; tre-
soreres, JUDITH SERRA i MAR FRANCH; vocals, JORDI JUAN-

GRAN, JOSEP BRINGUÉ, JOSÉ DOBAÑO, MANEL PASCUAL,

ENRIC VILELLA, ANTONI PÉREZ, JOSEP SABARICH, JORDI NUS,

MANEL ARJÓ iROBERT BOTXACA.

Aquesta temporada comptem amb quatre equips:ALEVINS,

CADETS, JUVENILS Ca les fotografies) I PRIMERA REGIONAL,

format per 22 jugadors i entrenats pelRAMON ORDI.

Del primer equip només mencionar els bons
resultats fins el moment, a punt d'acabar la
primera volta anem primers! Esperem en el
proper Sota l'A rbre poder continuar donant bones
notícies. Aquí, en aquest número, volem animar

als altres tres equips perquè ells són el futur del
nostre Club, i volem destacar que no només són
importants els partits guanyats, sinó tot 1'esforç
realitzat tant individualment com en equip,
felicitar-los per la seva constància i per lail-lusió
posada en cada partit. Volem també agraïr els
pares la confiança que ens demostren, així com els

sacrificis que molts cops els demanem que facin.ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

CAMPIONAT D'ESPANYA DE TRIAL 2002

El 20 d'octubre passat es va celebrar a la Pobla, a prop d'Hortoneda, la primera de les tres proves de la
fase final delCampionat d'Espanya de Trial,organitzada perlCLUB MOTO-SPORT PALLARS.Com en oca-
sions anterior, la participació per part dels voluntaris dela Pobla va ser excel-Ient, i va deixar molt satis-
fets a tots els participants, que coincidiren en que les proves desenvolupades en aquesta població són de
les millors organitzades dins el programa del trial.e

El 26 de desembre es presentarà el llibreC lub

F utbo l P ob la . 80 anys d 'h istò ria grà ficaqueJOAN

FUSTER «XERALLO» ha fet en homenatge al seu
pare, i que desinteressadament ha ofert els benefi-
cis de la venda al Club. Esperem gaudir de la
presència delCARLES PUYOL i el MARC BERTRAN.

També els dies 21 i 28 de desembre i 4 de gener,
farem a l'Hotel Solé el ja tradicional Bingo del
Club. Us esperem a tots els actes!

Ja per acabar agraïr a tots els socis la seva
presència al camp i molt especialment a la Penya
Bombonera que de cada partit en fa una festa.

Moltes gràcies a tots i visca elPoblale

La Junta del C lub F utbo l P ob la

29 * SO TA L 'A R B R E "hivern * 17
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Durant el matí del passat 28 de setembre de
2002 va tenir lloc a la Sala d'Actes del Molí

de l'Olj de la Pobla de Segur un seminari destinat
als jutges i jutgesses de pau titulars, substituts/es
i secretaris/àries de les comarques de la Vall

S e m in a ri d e fo rm a c ió p e r ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAautsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

~UTGES/ESSESDE PAU
I:ASSOCIACIÓ CATALANA EN PRO DE LA JUSTÍCIA HA ORGANITZAT

AQUEST ANY UN NOU SEMINARI PER FORMAR ALS JUTGES DE PAU

DE LES NOSTRES COMARQUES DE MUNTANYA.

d'Aran, 1'Alta Ribagorça, el Pallars Jussà i el Pallars Sobirà,
amb el contigut específic sobre el funcionament del Registre
Civil i els actes de comunicació. El seminari, organitzat per
l'ASSOCIACIÓCATALANAEN PRO DE LA JUSTÍCIAamb la
col-laboració del Departament de Justícia mitjançant la
Direcció General de Relacions amb 1'Administració de
Justícia, fou impartit per la Sra. SALVADORAPADILLA
FORTES,secretària del jutjat de Pau de la Roca del Vallès.

L'alcalde la Pobla, Sr. NARCÍSBALAGUÉ,va donar la
benvinguda als assistents, i en nom de l'Ajuntament els va
convidar a dinar al Restaurant Palermo, a més d'oferir les
instaJ.lacions municipals per a futurestrobades.e

........................................................................................................................................
ACTIVITATS AL COMÚ DE PARTICULARS

• Uns 15 participants que van exposar les seves obres a laMOSTRA D'ARTISTES
DEL PALLARS I LA RmAGORçA, de l' 1 al 15 de desembre del 2002

• CARME PELLICER va exposar els seus dibuixos del 14 de setembre al 29 de setembre a
la Sala Ribera de Segur.

• EXPOSICIÓ DELS ARTISTES DE LES PEINTRES ET ARTISTES DU
COUSTALA, del 13 al 27 d'octubre, formant part dels intercanvis culturals entre les dues
Associacions.

• A la Sala Polivalent, durant la segona quincena de desembre, s'està realitzant una exposició d'olis deCARLES ROS.

• Del 21 de desembre al 7 de gener de 2003, exposició d'olisMIQUEL SEGUER, a la sala Ribera de Segur.

• S'ha realitzat un curs d'iniciació a la pintura durant el mes de novembre, tot i que es prepara un segon cicle pel
mes de gener., a càrrec deM. SEGUER. També hi ha un curs de ceràmica i un altre de restauració de mobles i ferros, a
càrrec deMONTSE SORIGUÉ i PAQUITA PERET. Si esteu interessats, demaneu informació al Comú de Particulars.e

~A TENIM LA PLAÇA DE LES POBLES
a la P o b la d e C la ra m u n t

18 * hivernihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA.SO TA U A R .B R E * 29

En un acte molt emotiu, el passat 5 d'octubre la Pobla
de Claramunt (comarca de l'Anoia) va inaugurar la

Plaça de les Pobles, que va enfortir els lligams de ger-
manor entre els set municipis que en el nostre topònim
porten les paraules de« la P ob la de».

El parc té una extensió de 4.500EDCBAm l , i disposa de zones
dedicades a l'esport, a la lectura i el passeig. A la zona
reservada a les Pobles ondegen les set banderes dels
municipis catalans representats, entre els quals està la dela
Pobla de Segur, que va ser alçada per l'alcalde, NARCÍSBA-
LAGUÉ.~



:A 88O C itlc io l!8i ox¡;o8 icIO I!8"------------....:;....;....ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

EXPOSICiÓ SOBRE ELS VERTEBRATS FÒSSILS zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

DELutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA29 DE DESEMBRE FINS EL2 DE FEBRER EL M.OLÍ DE L'OLI ACOLLIRÀ L'EXPOSICIÓ VERTEBRATS FÒSILS

EN LA HISTÒRIA DE LA VIDA. EL MUNTATGE D'AQUESTA EXPOSICIÓ HA ESTAT POSSIBLE GRÀCIES AL CATEDRÀTIC

DE LA UNIVERSITAT DE SALAMANCA, EL POBLATÀ JORDI CIVÍS, I JA VA SER PRESENTADA, AMB UN FABULÒS ÈXIT,

DURANT ELS MESOS DE MAIG I JUNY A LA FACULTATDE CIÈNCIES DE SALAMANCA.

A
questa exposició comptarà amb 27 plafons explicatius sobrel'evolució dels vertebrats, des dels
primers cordats, és a dir, els primers organismes dotats d'un cordó dorsal fins als vertebrats humans,
i ha estat realitzada pels alumnes de paleontologia de dita Universitat amb molta claretat didàctica.

L'exposició s'estructura a partir de quatre sectors. El primer sector analitza des de l'aparició dels primers
cordats, fins el naixement dels primers anfibis, passant pels primers vertebrats i els peixos. El segon sec-
tor analitza les característiques generals dels rèptils, els anàpsids, els rèptils marins, els lepidosauromor-
fes, els arcosauris no dinosauris i els dinosauris,

El tercer sector explicarà les aus i l'origen i l'evolució dels mamífers fins arribar a l'evolució humana.
Juntament amb aquests plafons, un altre ens explicarà les restes fòssils que trobem a la zona de la Pobla,

per finalitzar amb les pràctiques de restauració dins el laboratori.
Paral-lelament hi haurà una mostra de fòssils que es distribuiran pels diferents sectors que es tracten.eNMLKJIHGFEDCBA

C o n tin u e n le s a c tiv ita ts d e l'A s s o c ia c ió C u ltu ra l
DELS RAIERS DE LA NOGUERA PALLARESA

Membres de l'Associació Cultural dels Raiers de
la Noguera Pallaresa han participat en una

taula rodona que es va celebrar durant el mes d'oc-
tubre a la ciutat rumanesa de Alba Iulia, al centre de
Transilvània. Durant el transcurs dels actes, en els
que van participar professors de les Universitats de
Romania i de la República de Moldavia es van posar
punts en comú sobre el sistema de navegació dels

rius que desemboquen al Mar Negre, com el
Muresh, així com el nostre riu Noguera Pallaresa.

Properament, durant el mes de gener de 2003,
l'Associació participarà en un congrès sobre la
navegació fluvial que tindrà lloc a Paris, pro-
moguda pel Centre National de Recherches
Scientifiques, una de les màximes autoritats cien-
tífiques del paísveí.e

BOLETS TÒXICS CBA

a le s l',im e ,e s J o m a d e s
M ic o /ò g iq u e s d e l l'a lla ,s J u s s à

E I Museu Comarcal de Ciències Naturals de Tremp va
organitzar durant el mes de octubre i novembre de 2002

,..,.,les primers jornades dedicades al món de la micologia.
§ SERGI SANTAMARIA, especialista en micologia i professor de
~I- .EDCBA

V > la Universitat Autònoma de Barcelona, va impartír una
interessant conferència sobre els bolets tòxics el dia 26 deoctubre al Molí de l'Oli, patrocinada pel
mateix museu i l'Ajuntament de la Pobla de Segur. Acabada la xerrada, POBLALIMENT, EMBOTITS DE

LLA NIA i la FONDA FARRÉ de Baro van oferir una selecció d'algunes de les seves millors especialitats
fetes amb bolets.e
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pel recordzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

El tradicional sopar de la década s'ha celebrat

aquest darrer trimestre de2002 per partida doble.

Per una banda els joves «quarentons», a l'esquerra,

posen alegrement per a la posteritat, i abaix els de

30 inmortalitzen el seu millor somriure, pensant ja

en la propera trobada, d'aquí deu anys!

D E S F I L A D A D E L A E S O

Aquesta és la imatge
d'alguns dels partici-
pants a la desfilada
de models organitzada
pels alumnes de4"t
d'ESQ, el passat 26

de novembre. Es van
recaptat prop de

2000 € que destinats
a subvencionar el
viatge de fi de curs.NMLKJIHGFEDCBA

Ja te n im film o te c a : ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBACINE CLUB SÈRIE B ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

em pieza toda;utsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAi F rancesc B oix: e l fa tóg ra fa de la m uerte

i Lum ière y com pañia . Per aquest mes de desembre està
programat el cicle anomenatC ròn iques del gag, fent

referència al cine còmic, i durant el qual s'han projectat
i/o es projectaran: el dia 6,Las vacaciones de m onsieur

H u lo t, de JACQUES TATI, i un especial deCHAPLIN,

KEATON, i LAUREL I HARDY. El dia 13, E l guateque de
BLAKE EDWARDS, juntament amb un especial
sobre PETER SELLERS i ROWAN ATKINSON. El
dia 20 EL BOTONES, de JERRY LEWIS, amb un
especial sobreZUCKER, BROOKS, FARELLY I

WAYANS. l finalment, el dia 27 de desembre es
celebrarà la marató dels inocents, amb la pro-
jecció de la pel-lícula Los caba lleros de la

m esa cuadrada de TERRY GILLIAM i T. JONES,

amb un especial antològic del grup britànic
MONTY PYTON.

A continuació us detallem els cicles que es portaran a terme més endavant, recomanant-vos que consulteu els cartells distribuits
pel poble, o us podeu informar al e-centre: Mes de gener de 2003: C ron iques de la neu,amb la projecció de lespel-lícules

U n plan sencillo , A flicc ión , F argo, M isery,i Los ríos del co lor púrpura .Mes de febrer: Cròniques d'una vella amistat

Herzog-Kinski, i es passaran les peHícules i documentalsE nem igos ín tim os, A gu irre, la có lera de D ios,i F itzcarra ldo ;

per finalitzar el mes,icoincidint amb carnestoltes hi haurà un especial Sam Raimi amb la projecció deP osesión in ferna l,

Terrorificam ente m uertos i el e jérc ito de las tin ieb las.Durant el mes de març:C ròn iques de dones. E l círcu lo , La P ian ista ,

U na m ujer ba jo la in fluenciai La ch ica de la fabrica de cerillas.Durant l'abril estaran presents les cròniques de ciutats,

amb un especial deE l P adrino per Setmana Santa; i al maig comptarem amb les Cròniques sense sò, amb peHicules mítiques
com A varic ia , E l gab inete del doctor C a ligari, E lladron de B agdag, La pasión de Juana de A rcoi N apoleon.

Recordeu que els passes es realitzen a l'antic cafè de la Union, a les IOde la nit.
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D
es del febrer de 2001 la regidoria de cultura de
l'Ajuntament ha programat una sèrie de semi-
naris de cinema, presentats i conduïts perMANEL

DALMAU al local de laPENYA BLAUGRANA CARLES PUYOL.

De moment han estat tres els realitzats. Un cop acabats
aquests cicles de seminaris, i fins que no es realitzi un
quart, s'ha creat un cine club, anomenatCINE CLUB
SÈRIE B, i que des de començaments del mes
de novembre programa cicles monogràfics
mensuals de cinema. Durant el mes de novem-
bre es realitzà el cicle anomenatC ròn iques

docum enta ls, i durant la qual es van projectar
els següents reportatges/pel-Iícules documen-

tals: E n construccion , juntament amb un espe-
cial dels GERMANS LUMIÈRE; A V alpara iso i
K andahar; Toute la m ém oire du m ondei H oy



JIEDCBAf i recorddtorl ..
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Ca.r-rell corr"nernora.-riu

de La.prhnera. bicu:la. dels Ra.iers

ceLebrcu:la.a. la. pobla. de SeCJur

l'a..." 1979.utsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

NOUS POBLATANS
·l'pAULA SANCHEZ RUBIO. Nascuda el4 del 6 del 2002.

*ANNA RIBERA MOLI. Nascuda el 10 del 6 del 2002

*TONI ROSET COSTA. Nascut el 16 del 6 del 2002.
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GEL PORTET zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA----utsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
LA SEVA HISTÒRIA I LES VIVÈNCIES A LA POBLA SÓN INTENSES,

SOBRETOT EN QÜESTiÓ DE RECONEIXEMENTS I PREMIS PER

LA SEVA TASCA COM A PRESIDENT DE L'AsSOCIACIÓ CULTURAL

DELS RAIERS DE LA NOGUERA PALLARESA, DES DE 1986,

O COM A PRESIDENT DE L'ASSOCIACIÓ INTERNACIONAL

DE RAIERS, DES DEL 1989.

ÀNGEL PORTET VA NÉIXER EL 18 DE fEBRER DEL 1959.

HA PUBLICAT, CONJUNTAMENT AMB EN RAMON BOIXAREU I EN

PERE DALMAU, EL LLIBRE RAIs I RAIERS DEL PIRINEU. IMMGES,

EDITAT PER GARSINEU EDICIONS DE TREMP.

AL 1994 VA DECIDIR PASSAR EL RELLEU DE LA PRESIDÈNCIA

DE L'AsSOCIACiÓ INTERNACIONAL, I VA SER NOMENAT

PRESIDENT D'HONOR DE L'ASSOCIACiÓ, UNA MENCiÓ

QUE DE SEGUIDA VA DEIXAR APARCADA PER DEDICAR-SE

ACTIVAMENT A POSAR EN MARXA NOUS PROJECTES.

HA REBUT LA «ALMADÍA DE ORO», MÀXIMA DISTINCiÓ DELS

RAIERS NAVARRESOSI fORMA PART DEL CONSELL

DE LA CULTURA POPULAR I TRADICIONAL CATALANA

DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA.

~ Com va començar la seva relació professional amb la Pobla?

Vaig estudiar ciències empresarials a ESADE a Barcelona, i quan vaig acabar la carrera, vaig tornar cap a la

Pobla a portar l'empresa de casa, dedicada des de la seva fundació el 1883 a la fabricació de licors i posterior-

ment a la distribució de begudes i productes alimentaris. Des de l'any 1986 la portem entre els germans.

Fabriquem laihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAR ata fia dels R aiers,que duu aquesta marca en honor al meu padrí Àngel que havia sigut raier. I

això des de fa uns40 anys, molt abans de la creació de la Diada dels Raiers!

Des del 1979 estava a la comissió de festes de la Pobla, va ser una època de molta intensitat organitzant recitals

de nova cançó, van venir elLLUÍS LLACI-I, el SERRAT ... AnJ, enJORDI MARTÍ, que llavors era l'alcalde, vam intentar

muntar una festa relacionada amb alguna cosa pròpia de la Pobla, per donar-la a conèixer a l'exterior. Com que

l'any 72 s'havia fet una baixada en rai que es va anomenarE ls Ú ltin Is R a is, i jo recordava allò, vam pensar que

els raiers seria una bona idea. Vam parlar amb la gent que havien sigut raiers i vam muntar la primera baixada.

~ Hi havia encara molts raiers quan es va fer aquesta primera baixada?

Llavors en vivien molt pocs dels vells raiers: elMARIANO, el XONAN i el CISQUET que ja tenia 90 anys. Vam bus-

car gent que d'una manera o altra tinguéssin relació amb els raiers, gent que els interessava força perquè era una

cosa de la Pobla, i gent com jo, que teníem algun familiar que s'havia dedicat a l'ofici i ens atreia el tema.

El meu pare va pagar un «lloguer» per la utilització de la fusta en concepte de desgast. La primera baixada es va

fer el dia 29 de juliol del 1979, i després es va decidir que es faria el primer diumenge de juliol. Així va néixer la

Diada dels Raiers. AnJ, enJORDI MARTÍ vam anar a les ràdios explicant la idea de la festa: ara que la gent ho

coneix sembla fàcil, però en aquell moment, costava molt. Vam recollir material, fotografies, vivències dels antics

raiers ... Així va sorgir la necessitat d'exposar-ho, i aixíes va fer al Comú de Particulars.

~ Hi havia altres Diades de Raiers per Catalunya?

Sabíem que hi havia raiers a Coll de Nargó. Però no sabíem que es fes cap festa. Vam pensar que això dels

raiers era exclusiu, un ofici tant d'aquí, tant d'aquí, que no es feia enlloc més. Ara que sóc president de

l'Associació Internacional conec raiers de tot el món. Hem anat constatant que tot riu que uneix un bosc impor-

tant amb una població important en algun moment de la història la fusta ha baixat per allà, perquè quan la fusta

de prop de la ciutat s'ha acabat, han anat a buscar-la lluny i han fet servir el riu com a carretera. Per exemple,

al riu Aude, a l'altra banda de Pirineus, van acabar el transport a finals del segleXIX. Costa molt trobar testi-

monis. Fa uns anys em van parlar d'un senyor de100anys que ho havia conegut, i quan vaig anar-hi a conèixer-

lo feia 15 dies que havia mort. I varn perdre el fil del contacte.

Pel que fa a la Diada, va començar molt bé. En vint-i-cinc anyshem passat rnornerrts molt bons i altres de

dolents. Quan el 1985 vam conèixer els raiers del Piave italià vam descobrir que en altres llocs es feia el rnateix
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i BOIXAREU zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

que aquí. La gent es va engrescar pensant que coneixeríem gentutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAi podríem viatjar .•. Pa

sar una època d'estancament, però tot seguit va començar a participar a les ~s

ens va donar molta projecció fora de casa. Ara, ja no ve, i la Diada segueix sent unè:d

300 socis de la Pobla, dels pobles del voltant i de molts llocs de Catalunya.

• •üEEfi~EHI
Hi ha un munt d'idees. Gravar un CD amb cançons dels raiers de tot ellllón, pro

rarrt per Catalunya. Tenim un altre llibre en projecte, peròno tinc massa temps pet'

després del llibre de fotografies, és explicar què eren els raiers i fer la versió méscom

tot explicar corn es lligava un rai, que això no s'ha explicatmai. El PER~ DAlMAU ha
i ha fet uns dibuixos extraordinaris. Se n'ha preocupat molt.

Estern també en procés de legalitzar l'Associació Internacional. Quan la vam creari
president érem 8 o 9 associacions: dels Pirineus (Navarra, Aragó i Catalunya) de F

Alemanya i Finlàndia. Ara en sorn 27. Encara que tot ha anar sortint del nostre trehaI

l'associació es va crear a Catalunya, la primera Trobada Internacional es va fer aqtÚ,i
Museus de Raiers d'Europa tall1bé s'ha fet aquí.

Ara terrirn un gran projecte. Se'n diuihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAL 'epopeia del transportfluvial de la fusta i explic

ci a Europa començantper un certs rius, entre ells l'Ebre i per tant el Noguera, perincl

rius en que terrirn contacte. 27 rius donen per ll1oltíssim.

Hi hell1 anat ll10lt de temps al darrera. Fa deu anys que ja s'havia delllanat, i:f:i:ns ara

guit. Crec que és un compromís no només per l'Associació, si no pels Ajuntall1.ents:si

defallill1 tenen una rrrica el corrrprorrrís de continuar.A més és un reconeixement delà
anys i tenir a~ més facilitat accés a les suhvencions. T a~é ésmés fàcil sortir ato ts el,¡¡

Tot surna, sobretot a l'hora de nous projectes COll1buscar subveneions europees o inten

internacional ser una ONG consultiva davant la UNESCO.

Recordo que quan por+àvern cinc Diades dels raiers,déie ll1 : ... si arr iJ ,tJssim . a la que la

molt rnés, Déu n'hi do el que s'ha fet i els reconeixements ques'han rebut. I ara penso

A nivell internacional és aquest recorreixernerrt per partde la UNESCO, ja que un àek

treballar en la preservació dels rius i llacs i els seus entorns naturals. A més, ens ppdrie:a

per aquests ternes i això ens donaria gran reconeixement .

A rnés, estern sell1pre buscant gent relacionada a~ els raiers, ja sigui al Japó, aCore

per anar coneixent gent interessada en aquest terna apassionant. Ens arriben contactes,

d'arreu: una noia del Perú que fa el doctorat, fotos de l'Afganistan on encara avui ~

COll1encara es fa a alguns rius nòrdics, al Canadà, a Sibèriao a la Xina. A Tailàndia.

a l'All1azònia es treumolta fusta pel riu, però en aquesta zona sornmolt cauteIQ$C)$',

forestant brutalll1ent els boscos, i corn a raiers, nosaltres respectem i estimem elh~.
Pel que fa als Raiers del Noguera Pallaresa, la gran fita és laTrobada Internaci

reunir a la Pobla i al Pallars unes1000persones de les diverses associacions.

Personalll1ent, he estat al capdavant de l'Associació des del primer dia. Entre la

sociació d'aqUÍ i la internacional no dono abast a tot corn caldria. A més,

requereix ll10lta empenta, i, si l'any que ve a Eslovènia ernreelegeixen, m'hi ~

va funcionar la Diada dels Raiers d'enguany a la Pobla, -tot un èxit-, i atn1 el

estan rnés ill1plicats, crec que aquí tinc ja un relleu. Jo estic compromès a s@

Noguera Pallaresa fins després de la Trobada del2004, a partir d'allí donaré tot e

de ternes que ja m'he compromês a continuar portant, però m'agradaria que «estirés

altra persona, i COll1dic, penso que el relleu està més que garantit .•
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En repetides ocasions la Direcció General d'AdministracióLocal del Departament de Governació
i Relacions Institucionals de la Generalitat de Catalunya ha fet saber a l'Ajuntament

de la Pobla de Segur la necessitat de dotar al municipi d'un escut de la població,
atès que l'actual no compleix els requisits heraldics reconeguts oficialment.
Per aquesta raó s'ha iniciat un expedient, per acord del Ple de l'Ajuntament,

per trobar l'escut més addient i representatiu de la Pobla.
En aquesta recerca s'han tingut en compte els antecedents històrics, heraldics, sigil·logràfics

i geogràfics del municipi, així com, a petició expressa de l'Ajuntament s'ha demanat a l'Administració
que es valorin les preferències dels veins de la Pobla a l'hora d'escollir l'escut definitiu.

Les propostes tècniques obtingudes d'aquesta recerca s'exposen a continuació.CBA

P R O P O S T A ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBADE N O R M A L I T Z A C I O

DE L ' . S C U T D E L A P O B L A utsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

UN D'AQUESTS ESCUTS SERÀ EL DEL TEU MUNICIPI.

ESCULL EL QUE ET SEMBLI MÉS REPRESENTATIU

I FES-NOS ARRIBAR LA TEVA OPINiÓ A L'AJUNTAMENT.

PB0lOli[é 1

Escutcaroinat.
La .muralla representa

les armes del
VestOrntat de VIlamur,
Gi on pertenyia la Pobla.
La ~.11una f la flor de
Us sOn emblemes de la

MaredeDéu coma
f*r'OI1a de la Vila.

2 R Q P O I T A l

Escutcaroinat.
La mtllralhl

Vescomblt
amb la imatgede la

Mare de Déu de.I\tbera,
tal com apareix en .eI$

escuts antics.

•••••••••••••••••••••
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ••••• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

P 8 0 I Q l T . J : P8OPOfjfAw
•Escut caroinat. • Escut caroinat.
•La muralla dels v.ua.nur • Les.armes delPallars

amb l'espasa flameJada: (àliga·bl~)t
de St. Miquel : les quatre barres

I elsc::anls delCasal : de la corona·cataIano-
de Cardona, •propietari : aragonesa.els careis

del Vescomtat • del casal de Orikma
a partir del s. XVI. : lla muralla dèI

: Vescomtat deVIlamur.
••

AJUNTA~1ENT DE

Pallars Jussà

LA POBLA
Lleida

DE SEGUR.

Dipòsit Legal L-818-1992


	Page 1
	Titles
	14 OCTUBRE 2002 

	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3


	Page 2
	Titles
	BONES INTENCIONS, I BONES FESTES 
	. . . I 
	S I 
	T O e A, 
	QUE 
	ENS 
	TO Q U I 
	A 
	TOT S ! 
	sotalarbre@eresmas.com 

	Images
	Image 1
	Image 2


	Page 3
	Titles
	Co/./t1Port1ció es¡;ecitl/ 
	L'ESPORT A LA POBLA 
	per Josep Maria Roy 

	Images
	Image 1
	Image 2


	Page 4
	Images
	Image 1
	Image 2


	Page 5
	Titles
	ESTAT ACTUAL DE LES REGIDORIES 
	de l'Ajuntament de la Pobla de Segur 
	-JORNADA DE PORTES OBERTES 

	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3
	Image 4


	Page 6
	Titles
	~--------i es tdf/d//t7l1C/Of/8 d /d POP/d 
	CAP A LA MODERNITZACiÓ I LA SOSTENIBILlTAT 
	del servei de l'aigua 

	Images
	Image 1
	Image 2


	Page 7
	Titles
	PROFESSIONAUTZAR EL SERVEI D'AIGUA 
	UN SrMBOL DE L'APROFITAMENT 

	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3


	Page 8
	Titles
	MANS A L'OBRA 
	CONCURS PER A LA CONTRACTACiÓ D'UN GERENT 
	Es responsabilitzarà de la direcció, planificació del desenvolupament 
	i projecció de l'empresa a la comarca i territori de la seva competència. 
	Requisits mínims. Formació: Diplomatura i Coneixements avançats d'informàtica. 
	Els interressats/des podeu passar a recollir la convocatòria del concurs i les bases 
	a l'Ajuntament de la Pobla de Segur (Sra. MARTA LLUrS), fins el 13 de gener del 2003 a les 14h. 
	L'ENERGIA SOLAR, el proper repte per a la Pobla 
	Le.s plaques solars s'instaHaran al sostre 
	~ 
	11 
	8 * hivern .SOTAL'AR.BRE* 29 
	11 

	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3
	Image 4
	Image 5
	Image 6
	Image 7
	Image 8
	Image 9


	Page 9
	Titles
	MIllores fer d Id ?oph -----------= 
	PROHIBIT ABOCAR DEIXALLES! 
	MONTSOR MÉS A PROP 
	ELS CLOTS TENEN SOLUCiÓ 
	Intentem millorar el servei de 

	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3
	Image 4
	Image 5


	Page 10
	Titles
	Prr¡¡éttes fer tJvtJlfçtJr 
	PLA DE DINAMITZACiÓ COMERCIAL 
	........................................................................................................................................ 
	PLANS, CURSOS I ESTUDIS PER FOMENTAR LA POBLA 
	L'AMPLIACIÓ DEL POLíGON INDUSTRIAL 

	Images
	Image 1


	Page 11
	Titles
	NONS CNrsos fer d tots 
	Com a peixos, 
	ANEM TOTS A LA XARXAI 
	--- 
	29 * SOTA L'ARBRE "hivern * 11 

	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3


	Page 12
	Titles
	L'HOMENATGE A -JOSEP CALVET I A ÀNGEL BOTXACA 

	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3
	Image 4


	Page 13
	Titles
	UKGENCIES! 
	973 68 13 13 
	ELS A.JUTS QUE T'OFEREIXEN 
	al CAP de la Pobla 
	Campanya de 
	DONACiÓ DE SANG 
	J 

	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3
	Image 4


	Page 14
	Titles
	ApreJfdre de tot 
	LES ESCOLES HAN DE MILLORAR 
	........................................................................................................................................ 
	LA MARATÓ DE TV3 
	contra les malalties infeccioses degeneratives 
	UN RECONEIXEMENT PER A WILLI KERN 

	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3
	Image 4


	Page 15
	Titles
	Lt1 l1eN t1 Ct18t1 
	FlRASKI2002 
	CAMPIONAT DE FUTBOL 

	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3
	Image 4
	Image 5


	Page 16
	Titles
	NOVES ACTIVITATS I INFORMACiÓ GENERAL 
	del Patronat Municipal d'Esports de la Pobla 
	~:~ ESCACS 
	Activitats extraescolars 
	~:~ ACTIVITATS ESPORTIVES 
	~:~ ACTIVITATS EXTRAESCOLARS 
	~:~ NATACiÓ 
	Activitats 
	Promoció socis 
	~:~ TENNIS TAULA 
	~:~ BADMINTON 

	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3
	Image 4


	Page 17
	Titles
	Els et¡JIÍfs del ¡;ol/Ie 
	CAMPIONAT D'ESPANYA DE TRIAL 2002 
	29 * SOTA L'ARBRE "hivern * 17 

	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3
	Image 4


	Page 18
	Titles
	Lt/ Pop/t/ es mOli 
	Seminari de formació per a 
	........................................................................................................................................ 
	ACTIVITATS AL COMÚ DE PARTICULARS 
	~A TENIM LA PLAÇA DE LES POBLES 
	a la Pobla de Claramunt 

	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3
	Image 4


	Page 19
	Titles
	:A88OCitlciol!8 i ox¡;o8icIOI!8"------------....:;....;.... 
	EXPOSICiÓ SOBRE ELS VERTEBRATS FÒSSILS 
	Continuen les activitats de l'Associació Cultural 
	DELS RAIERS DE LA NOGUERA PALLARESA 
	BOLETS TÒXICS 
	a les l',ime,es Jomades 

	Images
	Image 1
	Image 2


	Page 20
	Titles
	UNA FOTOGRAFIA 
	DESFILADA DE LA ESO 
	Ja tenim filmoteca: CINE CLUB SÈRIE B 

	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3
	Image 4


	Page 21
	Titles
	JI fi recorddtorl .. 
	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
	NOUS POBLATANS 

	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3
	Image 4


	Page 22
	Titles
	GEL PORTET 
	---- 
	22 * hivern • SOTA LI ARBRE * 29 

	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3


	Page 23
	Titles
	i BOIXAREU 
	• • üEEfi~EHI 
	29 * SOTA L'ARBRE .hivern * 23 

	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3
	Image 4
	Image 5
	Image 6
	Image 7
	Image 8


	Page 24
	Titles
	PROPOSTA DE NORMALITZACIO 
	UN D'AQUESTS ESCUTS SERÀ EL DEL TEU MUNICIPI. 
	ESCULL EL QUE ET SEMBLI MÉS REPRESENTATIU 
	I FES-NOS ARRIBAR LA TEVA OPINiÓ A L'AJUNTAMENT. 
	PB0lOli[é1 
	La .muralla representa 
	P80IQlT.J : P8OPOfjfAw 
	• 
	Escut caroinat. • Escut caroinat. 
	• 
	• 
	SEGUR. 
	POBLA 
	AJUNTA~1ENT 

	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3
	Image 4
	Image 5
	Image 6
	Image 7



