


P E N S A N T E N E L F U T U R D E L A P O B L A zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

L amentablement, he de començar aquesta
editorial recollint el sentiment majoritari de

tots vosaltres i per descomptat també el meu, i per
això vull dir ben alt i fort:

NO A LA GUERRA!!,
NO A CAP GUERRA!!,
NO AL DICTADOR!!,

NO A CAP DICTADOR!!

Que ben aviat vegem arreu del món, fet realitat,
un dels fonaments del pacte que ha guiat l'ager-
manament amb Le Fousseret:

SOLIDARITAT UNIVERSAL A LA RECER-
CA D'UN MON EN PAU I PROSPERITAT.

Aquest agerm~nament amb Le Fousseret ha
estat la millor resposta que podíem donar a l'ab-
surda situació que ens envolta. Germanor enfront
de guerra. Amistat en contra dels enfrontaments.
Ajuda mútua enlloc de falses promeses.

A la Pobla, i a la resta del país, com tots sabeu
s'apropen dies importants i transcendents. Aviat,
el 25 de maig, tindrem eleccions municipals. Un
cop més haurem de prendre la decisió de triar qui-
nes persones volem que treballin durant els pro-
pers quatre anys per continuar fent créixer la
Pobla.

No vull passar per alt l'agraïment que tots, i jo
personalment també, hem de tenir per tots aquells
que voluntàriament i d'una manera generosa s'ofe-
reixen per fer aquest servei al poble.

Els qui estem des de fa temps en aquesta tasca
sabem que tant sols la satisfacció de treballar per
aquest noble i gratificant objectiu, compensa els

molts moments desagradables i ingrats que es
pateixen. Per tant i en primer lloc, gràcies a tots
els candidats, i crec sincerament que la millor
manera que tenim de manifestar aquest agraïment
és anant a votar.

Aquesta ha de ser la vostra resposta al seu ofe-
riment. Votar escollint amb seny i sense passions.
Amb criteri seré i sense cap altre objectiu que el
de trobar les persones que amb més capacitat
poden servir millor al futur que tots volem per la
Pobla.

Que aquestes eleccions siguin un exemple de
diversitat dins la convivència, que per sobre de tot
ha de presidir la vida del poble.

Que tots puguem expressar el que creguem,
però sempre respectant al qui no pensi com nosal-
tres.

Que la sort de poder escollir no es converteixi
mai en la vergonya de la desqualificació.

Que els drets que ens dóna la democràcia, no
ens faci oblidar el deure que tenim d'exercitar-los.

Que la sensació de llibertat no ens faci oblidar
que la millor manera de disfrutar-la és respectant
la dels altres.

Per tot això, us demano que el proper 25 de
maig anem tots conscientment a votar. Des d'ara
us dono les gràcies. ~zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Narcís Balagué i Bosch

"" el vostre alcalde

...i després de votar, tots al futbol per animar al
Pobla, que ens espera un emocionantíssim partit:
POBLA - TREMP!!!zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

MAQUETACiÓ
Susanna Díaz Perera. calcaminer@teleline.es
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EDITA
Ajuntament de la Pobla de Segur.
Av. Verdaguer, 35.
"6"(973) 68 00 38. Fax. (973) 68 I I 07.

Qualsevol persona no resident a la Pobla

que desitgi rebre un exemplar deSota l'Arbre
només cal que ho comuniqui a l'Ajuntament

i l'hi farem arribar.

sotalarbre@eresmas.com
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B R E U H IS T O R IA D 'U N C O N F L IC T E

E L S C A M P S D E R E F U G IA T S D E L P O B L E zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBASAH RAU I
CADA ANY VENEN A LES POBLACIONS CATALANES MÉS NENS I NENES PROCEDENTS DEL SÀHARA

OCCIDENTAL. DURANT ':ESTIU DESCOBREIXEN TOT UN MÓN NOU PLE DE JOCS, DE NATURA VERDA, I DE

SERVEIS BÀSICS (DELS QUE DESGRACIADAMENT NO GAUDEIXEN A CASA SEVA), QUE ELS AJUDEN A

DESENVOLUPAR-SE COM A POBLE I COM A PERSONES, I ELS APORTEN SALUT I ESPERANCES PER AL FUTUR.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

E I Sàhara Occidental és un país situat a l'extrem nord-
occidental de la faixa desèrtica, amb una extensió de

284.000 km", que limita al nord amb el Marroc, a l'est amb
Algèria, al sud-est amb Mauritania i a l'oest amb l'oceà Atlàntic
i les mes Canàries.

L'any 1884 començà la colonització espanyola en forma de
protectorat, fins que al 1934 els notables de les tribus sahrauís
signaren un acord amb les autoritats espanyoles, passant a exer-
cir de potencia colonitzadora de caire amistós, denominant-se
Sàhara Espanyol.

El 1963, el COMITÉDE DESCOLONITZACIÓDE NACIONSUNI-
DES fa una seriosa advertencia a Espanya, incloent el Sàhara
Occidental, en la relació preliminar de regions del món a les
quals s'havia d'aplicar la
Declaració sobre la Concessió

de la Independència. Es fixa per
a 1975 la celebració del referèn-
dum d'autodeterminació. Però el
Sàhara és un caramel que els
marroquins no volen deixar esca-
par, doncs allí es troben les mines
de fosfats a celobert més grans
del món. El 6 de novembre de
1975, aprofitant la situació con-
vulsa que viu Espanya, amb el
dictador agonitzant, s'inicià la
Marxa Verda, l'invassió per part
de població civil marroquina i
militars camuflats del territori. Imatge del camp de refugiats de Tindouf
Els sahrauís responen amb precarietat peró contundencia i orga-
nitzen l'èxode de la població civil, que és atacada per l'aviació
marroquina amb bombes incendiàries de napalm i fòsfor blanc.

Molts nens, dones i ancians moren i els supervivents arriben
a Algèria, on crearan els Camps de Refugiats de Tindouf, on
encara viuen en condicions infrahumanes, 28 anys després.

ELS CAMPAMENTS

Més de 300.000 persones viuen en tendes de lona i cases de
toba distribuides en quatre campaments que porten el nom de
les ciutats del país perdut: Aaiun, Dajla, Smara i Auserd.

Les condicions de vida són extremadament dures: temperatu-
res superiors a 50° a l'estiu i molt baixes a les nits d'hivern,
absència de llum elèctrica i aigua corrent i mancances respecte a
les necessitats més bàsiques, l'alimentació i assistènciasanitària.

En el camp educatiu podem constatar l'esforç dels sahrauís
per tal de començar la reconstrucció del país formant i educant
tota la població amb la total escolarització dels nens de 3 a 16
anys, així com els adults.

Les necessitats de la població d'organització als campaments
ha portat a una economia de supervivència. L'ajuda internacio-
nal de països amics, d'ONGs, són la base de l'econornía dels
sahrauís. Les quantitats de menjar que reben cada més i cada
persona individualment són de 2 kg d'arrós, 2 kg de llentíes,I
litre d'oli de soja, 1 llauna de tonyina iI kg de farina. He pogut
constatar que aquestes quantitats s'han reduït dràsticament,
suprimint-se totalment l'arrós, i deixant les llentíes en 1kg.

La sanitat està basada en la medicina preventiva. Un dels
problemes greus és la manca de medicaments i la difícil con-
servació d'aquests, per culpa de la calor i per no comptar amb
generadors elèctrics prou potents. Els malalts greus són eva-
quats a països estrangers que ofereixen solidariament el seu

ajut.

PROJECTE
"VACANCES EN PAU"
per a infants sahrauís

Ja hi ha dues generacions que
han nascut als campaments de
refugiats i amb prou feines
poden imaginar com és un món
sense tendes de lona i amb un
altre horitzó que la mateixa sorra
de sempre. El sector de la pobla-
ció que més pateix les con-
seqüències de viure en un entorn
tan hostil és inductablement el

dels nens.
Un dels projectes de cooperació que l'ACAPS (ASSOCIACIÓ

CATALANAD'AMICS DEL POBLE SAHRAUí)potencia amb més
entusiasme és el de l'acollida en famílies d'aquestos nens.En
aquestos dies en que al món hi ha una guerra injustificable que
provocarà el patiment de molta gent, recordem que hi ha un
poble que fa 28 anys que espera pacíficament una ressolució al

. seu drama: aquestos nens esdevenen petits ambaixadors recor-
dant-nos amb la seva presència que són allí i ens necesiten.

Ja fa un temps que la nostra comarca es destí d'alguns d'a-
questos nens, però ens agradaria que en vinguessin molts més.
L'acolliment és una manera de fer més efectiva la nostra soli-
daritat amb aquest poble. És una manera de convertir la nostra
generositat en un crit ferm de protesta contra la injusticia. És
una manera de possibilitar que milers de nens i nenes puguin
sortir durant unes setmanes, sentir-se objecte de la nostraamis-
tat, i sobre tot, rebre una alimentació adecuada i asistencia sani-

tari a bàsica.. Mercè Mortés

NO A CAP GUERRA

Salam-Pallars (més informació a la pagina 16)
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RESUM DELS PLENS
Ple ordinari delzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA3011/2003

I. Renovació del càrrec de jutge de pau titular. El ple, per
unanimitat dels presents, deu dels seus onze membres,
acorda elegir jutge de pau titular d'aquest municipi el Sr.
Pere Pey Prieto, per considerar que reuneix les condicions
i capacitats necessàries per al càrrec. Es manifesta l'agraï-
ment al Sr.Joan Coloma que ha estat l'anterior jutge de pau
titular d'aquest municipi pels seus serveis durant tants anys,
i que el jutge de pau suplent, Sr. Josep Ma Rincón s'ha fet
càrrec del Jutjat durant aquest temps i donat que no va
acceptar ser-ne el titular per això es va obrir el procés per
a elegir un nou candidat, havent-se presentat únicament el
Sr. Pere Pey, qui té la capacitat i bonhomia necessàries per
a ocupar aquest càrrec.
2. Adhesió a la sol· licitud de concessió de la Medalla
President Macià al Sr. josep Maria Rubió i Perramon. ElzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Col-íegi de Secretaris, Interventors i Tresorers
d'Administració Local de Lleida, ha considerat oportú
sol·licitar al Departament de Treball de La Generalitat de
Catalunya la concessió al Sr. Josep Maria Rubió i Perramon
de la Medalla President Macià a la seva actuació laboral tant
per la seva tasca desenvolupada en la seva carrera profes-
sional com pel suport prestat a tots els professionals del
col·lectiu i, en general, a les administracions locals de les
Terres de Lleida.
Atès que el col·legi professional esmentat ha demanat l'ad-
hesió d'aquest municipi a l'esmentada sol· licitud. Atesa la
vinculació a la Pobla de Segur del Sr. Josep Maria Rubió i
Perramon, com a secretari que fou de l'Ajuntament i, en la
vida social del municipi i comarca. El Ple, per unanimitat
acorda adherir-se a la sol· licitud del Col·legi de Secretaris,
Interventors i Tresorers d'Administració Local de Lleida,
adreçada al Departament de Treball de la Generalitat de
Catalunya.
3. Pressupost general per al 2003. S'aprova inicialment el
Pressupost General de l'Ajuntament de la Pobla de Segur
per a l'exercici de 2003, que inclou el de l'administració
general de l'entitat local (2.421.227,00E), el de la Fundació
Pública Municipal Residència Sanitària Nostra Senyora de
Ribera (698.000,00E) el del Patronat Municipal d'Esports
de La Pobla de Segur (152.190,00E) i el de l'Empresa
Municipal d'Iniciatives i Serveis de la Pobla de Segur, SLU
(1.182.126,15E).
4. Alienació, mitjançant subhasta pública de bens immobles
(parceHes i nau-magatzem) de titularitat municipal, qualifi-
cats com a bens patrimonials, situats al sector mixt indus-
trial-residencial PP4 «Migdia» de la Pobla de Segur. La mei-
tat proindivisa de la parcel·la número trenta-vuit situadaen
terme de la Pobla de Segur, Sector Migdia, Zona 2. De
superfície I249m2

; Parcel·la 41 A situada al carrer
Democràcia (anterior carrer I). Sector Migdia, Zona 2. De
superfície dos mil vint-i-vuit metres vuitanta-tres decíme-
tres quadrats i de forma rectangular; Parcel·la 41 B, situada
al carrer Democràcia (anterior carrer I). Sector Migdia.
Zona 2. De superfície mil quatre-cents vuitanta-nou metres
vuitanta decímetres quadrats i de forma trapezoidal;

Parcel·la 41 C, situada al carrer D en projecte. Sector
Migdia. Zona 2. Des uperfície mil cent seixanta-un metres
seixanta-cinc decímetres quadrats i de forma triangular;
Parcel·la 42A, situada al carrer tros del Rai (anterior carrer
B). Sector Migdia. Zona 2. De superfície mil dos-cents vui-
tanta metres vuitanta decímetres quadrats i de forma rec-
tangular.
Les parcel·les descrites (menys la primera) són resultants
del projecte de parcel·lació de les dues parcel·les de titu-
laritat municipal.
Atesa la memòria de l'Alcaldia justificant la conveniènciai
oportunitat de procedir a l'alienació dels bens patrimonials
esmentats, sense que en l'actualitat compleixin cap finalitat
d'interés públic o social, la venda dels quals està prevista
amb el fi d'obtenir recuroso per al finançament del pla i
programa d'inversions i transferència de capital previstos
en el projecte de pressupost general d'aquest Ajuntament
per a l'any 2003, que seguidament es relacionen:
a)Construcció d'una nau magatzem al polígon industrial
amb destí al servei de la brigada municipal d'obres.
b) Adequació de l'accés al Centre d'Atenció Primària.
c) Reasfaltat de diferents carrers.
d) Renovació de la xarxa de distribució d'aigua en baixa.
e) Institut Català del Sol, obra d'ordenació del conjunt
històric.

Ple extraordinari del13/212003

I. Modificació d'ordenances fiscals per a l'any 2003 i
següents. S'aprova provissionalment la modificació de les
ordenances fiscals núm. I, Impost sobre bens immobles;
núm 3, Impost sobre construccions,instal-lacions i obres;
núm. 14, Impost sobre activitats econòmiques.
S'aprova provissionalment la imposició de la taxa i la
creació de l'ordenança fiscal num.22: Taxa per aprofitament
especial del domini públic local a favor d'empreses o enti-
tats que utilitzen el domini públic per a prestar els serveis
de subministraments.

Agermanament entre els municipis de
la Pobla de Segur i le Fousseret.

Tenint en compte les relacions d'amistat que uneixen des
de fa més de trenta anys els municipis de la Pobla de Segur
i le Fousseret (França), i per tal de potenciar aquesta amis-
tat, la germanor, i l'ajuda mútua, i incrementar la coope-
ració entre aquests pobles, i vist el contingut de la
memòria, el protocol i el programa d'actes de la festa
d'agermanament, el ple, per unanimitat, acorda declarar els
Municipis de la Pobla de Segur i le Fousseret (França)
pobles agermanats. Es declara constituït el Comité
d'Agermanament, president per l'alcalde i composat per
membres de la corporació local i veïns, que tenen la funció
de fomentar les iniciatives i els actes per a l'agermanament.
També s'aprova l'inici d'un expedient per a atorgar el nom
del municipi de le Fousseret a un carrer de la vila de la

Pobla de Segur.
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CAJUNTAMENTINFORMAzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Durant el mes de març els treballadors deCASA MAURI van
participar, com la gran majoria de comerços, escoles i par-
ticulars de la Pobla, en cada una de les parades generals en
contra de la guerra, que han durat un quart d'hora: el dia 1
de les 12 a les 12,15h., i el dis 25, de 12 a 12,30h. D'aquest
manera l'Ajuntament es va adherir oficialment al sentiment
més exterioritzat de la majoria de la població poblatana
durant els últims mesos .•edcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

.J O R N A D A

D E P O R T E S O B E R T E S

Properament, coincidint amb les dates de Setmana
Santa, tornarà a celebrar-se laJornada de Portes Obertes

a l'Ajuntament de la Pobla de Segur,perquè tots aquells
interessats que encara no heu visitat les reformes deCASA

MAURI hi accediu i gaudiu de tots i cada un dels racons
d'aquest emblemàtic i artístic edifici .•

La plaça de l'Ajuntament s'ha guarnit amb el signe
de la au des de l'inici dels atacs contra l'lrak.

A T U R A D A P E R L A P A U

F E D 'E R R A D E S

En el Sota l'Arbre núm. 29 del mes de desembre de 2002 es van produïr dues erradesde transcripció per les quals demanem
disculpes. Les rectifiquem tot seguit:

)( En la secció de nous poblatans i poblatanes, van aparèixerper error els noms dels nadons que ja havien sortit publicatsante-
riorment, i van quedar sense aparèixer els nascuts entre elsmesos de setembre i desembre de 2002. En aquesta ocasió, a la
pàgina 25 d'aquest número, hem inclós els seus noms i dates denaixement, a més dels nadons nascuts a partir del mes de
desembre i fins el tancament d'aquesta edició.

)( A la pàgina de El Consistori (pàg. 5) del número 29 de Sota l'Arbre, s'afirma que (...la renúncia al càrrec de Regidora per

part de la Sra. Dolors Echalar i Rubió ha motivat la necessitat de buscar substituto realitzar alguns canvis als següents càrrecs ...),

afirmació que la ex-regidora diu que pot induïr a l'error. Per això aclarim que els canvis han estat motivats, uns per l'esmenta-
da dimissió i d'altres per una reestructuració interna.
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P L A Q U E S S O L A R S QPONMLKJIHGFEDCBAp e r a l p a v e l l ó e s p o r t i u zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

El passat dia 4 d'abril l'empresa ERG va
començar a treballar per deixar instal-lades les

plaques solars sobre el sostre del poliesportiu. Tal i
com vam anunciar en el número anterior dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBASota

l'Arbre, aquesta instal-lació abaratirà, a curt i llarg
termini, la posada en marxa de les instal-Iacions

durant l'hivern, ja que tant les dutxes com el sistema
de calefacció funcionaran a partir d'ara amb energia
solar, neta i econòmica. Aquesta és la millor forma
de donar exemple, alhora que serveix per confirmar
la veritable eficàcia d'aquest mètode d'obtenció d'e-
lectricitat, i fomentar el seu ús entre els poblatans .•

E l s p r i m e r s p a s s o s d e L 'E M P R E S A M U N IC IP A L zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

L 'empresa municipal va començar a treballar a la tasca de dinamització de l'empresa, cal a dir que
principis d'any amb la realització de les obres s'han presentat tres candidats qualificats, tot i que la

de millora de la xarxa d'aigua i selecció definitiva no es resoldrà fins que es confir-
gas, entre d'altres projectes. ¡------------------------, mi la subvenció del

En relació a la convocatòria 11 ~.. Departament de Treball de la
de plàça per anomenar un agent'''~;~:~CUll \t:1 Generalitat. Us n'informarem
de desenvolupament per cubrir en la propera revista .•

O B R E S M U N IC IP A L S

LEstà previst que abans de l'estiu s'acabin les obres d'ampliació del TELECENTRE,per una banda i de la
nova BffiLIOTECAMUNICIPAL,per una altra. Les dues instal-lacions formen part de la sala cultural ANAMa
JANÉ.Les obres, dutes a terme per l'EMPRESAMUNICIPALDESERVEIS,consisteixen en dotar amb una sala
pel teletreball, lavabos i sala de de reunions el telecentre, i trasladar la biblioteca als baixos de l'Avd.
Catalunya, que disposaran de despatx, lavabos i la pròpia sala de lectura. El cost previst per a l'ampliació
és 54.503,49 E, dels qual 36.000,32 E seran subvencionats pel Pla d'Obres i Serveis de la Generalitat de
Catalunya .•

L Es preveu que la última fasse del conjunt de millora de la xarxa de llum i aigua de la Pobla de Segur es
realitzi per Setmana Santa als carrers de St. Miquel del Pui,carrer del Sac, Dr. Casanoves, i carrer de
Costapera. El cost de l'obra és 95.818,09 E, dels quals 51.850 estan subvencionats per la Generalitat .•

L També està previst reasfaltar els carrers aprofitant les obres de canalització d'aigua i gas. Està prevista
una inversió de 128.782 E .•

LAprofitant la necessitat de millorar l'accés a la poblacióde Sant Joan de Vinyafrescal es refarà l'entra-
da al nucli del poble, ampliant i netejant-lo, a 'més de pavimentar i crear un àmbit d'estada agradable.
L'import de l'obra es 48.895,57 E, dels quals 34.226,89 són subvencionats pel Pla d'Obres i Serveis,
2.000 E per la Diputació, 8.750 E per la comunitat de veïns i laresta perl'Ajuntament.e

E L T R A N S P O R T D E V IA T G E R S j a h a a m p l i a t e l s e r v e i

Des del passat 27 de gener de 2003 l'ALSINAGRA-
ELLS ha canviat els horaris del trajecte de

Barcelona-Esterri d'Àneu-Bar-

~

celona, avançant trenta minuts la
sortida per realitzar una parada de
descans a Tremp en direcció
Barcelona, i la una a la Pobla de
Segur en el trajecte de tomada.
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Per altra banda, amb el nou servei d'autobus,
també de l'ALSINAGRAELLS,entre València d'Àneu i
Tremp s'ha aconseguit cubrir una de les demandes
de transport més sol-licitades de Pobla: el trajecte
diari entre la Pobla de Segur i Tremp: a les 9,05h del
matí (arribada a Tremp a les 9, 24h.i en direcció
contraria a les 14h. (arribada a la Pobla a les
14,19h.) .•
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V E N T A D E P A R C E L -L E S QPONMLKJIHGFEDCBA

a l p o l i g o n i n d u s t r i a l d e l a P o b l a zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

EL PASSATS 24 DE MARÇ ES VA REUNIR LA MESA DE CONTRACTACiÓ PER A FER LA PROPOSTA

D'ADJUDICACiÓ DE LES CINC PARCEL"LES DEL POLíGON INDUSTRIAL MIGDIA DE LA POBLA DE SEGUR,

AMB LA FINALITAT D'AMPLIAR LA OFERTA DE SÒL INDUSTRIAL I FACI LITAR AIXÍ LA POSSIBILITAT DE

TRASLLADAR LES ACTIVITATS DES DEL CASC URBÀ A UN ESPAI ADEQÜAT PER AL SEU DESENVOLUPAMENT"zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

D ins el projecte definitiu del tram de la carrete-
ra de Tremp a la Pobla es preveu la construc-

ció dels carrils de desacceleració i entroncament
d'accés alzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBApolígon del Sindreu.D'aquesta manera, si
aquest polígon fos necessari en un futur per al desen-
volupament i ampliació d'empreses comCOPIRINEU,

la urbanització i dotació de serveis es veuria ja resol-
ta amb l'accés des de la carretera.

Aquest ha estat el motiu pel qual s'ha vist viable la
venda de terrenys al poligon Migdia, on
l'Ajuntament disposa d'una nau magatzem i unes
parcel-les en sòl mixt industrial-residencial.

Concretament, es tracta de quatre parcel-les, cinc
blocs i una parcel-la amb una nau a mig construir. En
el quadre següent s'indiquen els preu de venda de
cada una de les parcel-les.

Per altra banda, l'Ajuntament fa l'oferiment a les
empreses que puguin necessitar un major nombre de
m' de superfície i una ubicació més allunyada del
casc urbà i en especial aCOPIRINEU perquè puguin
comptar amb aquest nou recurs al futurpoligon

Sindreu, del què l'Ajuntament a través de la seva
FUNDACIÓ DE FOMENT DE LA POBLA DE SEGURn'és
propietari majoritari.ss

LOT PARCEL·LA SUPERFrCIE ADJUDICACiÓ PROPIETARI

I 38 624,5 85.142 + IVA Buenaventura Mir Guardia
amb nau i 468,5 de nau

2 41A 2.028,83 102.861,68 + IVA josep Capdevila Guillo i josep
Ramon Capdevila Carrera, CB

3 41B 1.489,80 75.532,86 + IVA Poblaliment, S.L.

4 41C 1.161,65 52.358 + IVA Buenaventura Mir Guardia
5 42A 1.280,80 55.801 + IVA Cuberes Plancheria, S.L.

Aquesta és la proposta d'adjudicació resultant de les ofertes presentades 1

a la alienació per subhasta de les parcel-les del polígon industrial Sector Migdia.
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SzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

egons informa-
cions legals que

l'Ajuntament ha consul-
tat, és imposible que
adjudicar la gestió del
servei de l'aigua domi-
ciliària signifiqui la pèr-
dua de les aventatges de
subministrament del
cabal de 15 litres per
segon que actualment
subministra Fecsa
Endesa, perquè aquest

cabal prové d'uns documents firmats per
l'Ajuntament i la concessió que ara es pretén adju-
dicar és per distribuir el cabal actual, que està format
per aquests 15 litres més d'altres procedents de dife-
rents captacions, com indica el plec de clàusules
aprovat per l'Ajuntament per adjudicar la concessió.

Les tarifes del servei futur s'han d'aprovar, con-
forme un Reglament català de 1995, per

l'Ajuntament previ estudis econòmics i d'altres, i
també els haurà d'aprovar la Comissió de Preus de la
Generalitat de Catalunya, havent de ser plenament
justificats els acords que les aprovin. La millora de la
xarxa que actualment l'Ajuntament està duent a
terme amb subvencions de l'ACA i del FEDER, farà
que les despeses d'inversió siguin inferiors, i això
reduirà l'import de les esmentades tarifes.

El nou servei significarà una millora important en
la justícia de la nova distribució de l'aigua, perquè
cada ciutadà pagarà el que sigui proporcional al con-
sum, i les tarifes sempre podran tenir en compte con-
sideracions especials. No és just que pel fet de què
nosaltres gaudim sense problemes d'aquest bé, en
fem un mal ús i/o un abús.

En aquest Any Internacional de l'Aigua creiem
que la Pobla ha de donar un exemple, fent un pas
endavant, amb l'objectiu de racionalitzar i establir
els sistemes de gestió necessaris per a controlar i
millorar l'ús d'aquest bé universal, tan escàs arreu
del món.e

E l C IN E A V E N ID A
m é s a p r o p d e s e r d e t o t s

Darrerament han corregut rumors sobre el futur
del cine Avenida, inclús hi ha qui, no sabem

amb quines intencions, anuncia el seu tancament.
Res d'això està més lluny de la realitat.

El cert és que des de fa temps, amb la seva propietà-
ria la Sra. PAQillTA MON-

TANÉ (q.c.s) estàvem cer-
cant solucions a fi d'acon-
seguir que el cine fos pro-
pietat municipal, perquè si
algú encara no ho sap el
cine Avenida és de propie-
tat privada i l'Ajuntament
en paga un lloguer.

L'estiu passat es varen
iniciar negociacions amb
els actuals propietaris per
trobar els mitjans perquè

aquesta voluntat de l'Ajuntament, i de ben segur de
tots els poblatans, es pogués veure realitzada.
D'aquestes negociacions se'n va informar al Ple de
l'Ajuntament el dia 31 d'octubre de l'any passat.

Actualment podem dir que hi ha un principi d'a-
cord que s'ha de veure
reflectit en la redacció
definitiva del document
urbanístic que ja ha estat
consultat amb la
Generalitat, i de l'oportú
conveni que resolgui el
tema econòmic.

Mentrestant, tots podem
continuar gaudint del cine
en la confiança que prope-
rament sigui propietat del
poble.e
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L E S R E F O R M E S D E C A S A M A U R I

U N C O P F IN A L IT Z A D A L A R E S T A U R A C iÓ D E L A S E U D E L 'A J U N T A M E N T , I A L 'E S P E R A D E C E L E B R A R

L A S E V A IN A U G U R A C iÓ O F IC IA L , L 'A R Q U IT E C T E Q U E H A S U P E R V IS A T L E S O B R E S ,

A R T U R O .J U A N M A K T Í, E N S F A U N E S B O Ç D E L 'A C T U A C iÓ D U T A A T E R M E I D E L Q U E , D IA A D IA ,

S 'H A u R À D 'A N A R R E T O C A N T P E R Q U È A Q U E S T E M B L E M À T IC E D IF IC I S E G U E IX I E N P E U

D U R A N T M O L T S M É S A N Y S I C O N S E R V I T O T E L S S E U S V A L O R S A R T ÍS T IC S I A R Q U IT E C T Ò N IC S M O D E R N IS T E S .

N O A C A P G U E R R A zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

jectar i executar les obres de reforma
ha estat el respecte de la concepció de
l'edifici, de les formes, dels espais i
dels aca-
bats. Per
això s'ha
organit-
zat tot el
progra-
ma al
voltant
del pati
central
existent, revaloritzant-lo de manera
que sigui un generador d'activitat i
lluminositat. La instaJ.lació de l'as-
censor en aquest pati ha permés que el
transit entre plantes sigui un recorre-
gut de gaudiment del propi espai.

La dotació de noves instal-lacions a
l'edifici s'ha efectuat de manera que provoquessin les
mínimes pertorbacions possibles dels diferents espais
originaris. Amb la instal-lació de les bombes de calor
compactes que requeria la instal-lació d'aire condicio-
nat s'ha procurat compatibilitzar la seva ubicació exte-
rior, les solucions constructives i formals existents de
l'emplaçament i els requeriments tècnics que demana-
va la seva instal-lació.

La reforma efectuada ha permés, pràcticament,
doblar la superfície de les oficines de l'Ajuntament.

Finalment cal tenir present que per tal de completar
la rehabilitació de l'edifici serà necessari dur a terme
els treballs de restauració dels mosaics de les façanes,
la substitució de les diverses peces ceràmiques que
conformen les obertureszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAi la reparació dels diversos
elements ornamentals de l'exterior de l'edifici."

A L A P A U

La reforma executada aCASA

MAURI ha pretès adeqüar l'edi-
fici a les necessitats actuals que
requereix la seu de l'Ajuntament. Els
objectius principals de la reforma
plantejada han consistit en:

•.•••Augment de les superfícies desti-
nades a les diferents dependències de
l'Ajuntament.

•.•••Resolució de l'accessibilitat de
l'edifici per tal d'adequar-lo a les
necessitats de les persones amb
mobilitat reduïda, d'acord amb les
directrius de la legislació vigent.

VDotació d'una instal-lació d'aire
condicionat, d'una instal-lació de
veus i dades i d'una instal-lació de
detecció d'incendis i d'intrussió.

vReforma i ampliació de la
instal-lació de llum.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

vAdeqüació de diverses sales de la planta soterrani
com arxius i magatzems.

CASA MAURI ha estat recentment declarada comB é

Cultural d'Interés Local i amb el MOLÍ D'OLI, l'ofici-
na de turisme, els jardins que els envolteni la plaça de

l'Ajuntament,
formen part del
conjunt histò-
ric-artístic més
representatiu
de la Pobla.

L'edifici
havia estat
concebut ini-
cialment com
una casa d'es-
tiueig del Sr.
RAMON MAURI

ARNALOT i la seva família, L'Any 1988 es van realit-
zar unes obres a la planta baixa de l'edifici per tal d'a-
dequar-la com a la seu de l'Ajuntament. Ara, amb la
intervenció que s'hi ha dut a terme, s'ha completat
l'actuació que en aquell moment va iniciar-se. El prin-
cipal criteri que s'ha tingut en compte alhora de pro-

I la feina segueix ...

S'estan restaurant les

vidreres d'entrada a l'antiga

capella de CASA MAURI,

actualment la dependència

del Jutjat de Pau a

l'AJUNTAMENT.
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Q U È F A L 'A S S O C IA C iÓ D E C O M E R C IA N T S ? zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

DES DE LA SEVA FORMACiÓ, ARA FA APROP D'UN ANY, LA ASSOCIACiÓ DE COMERCIANTS HA ANAT POLINT

TOTES LES SEVES IDEES PER REFORÇAR I RENOVAR CADA COP MÉS EL COMERÇ DE LA POBLA.

ELS SEUS MEMBRES S'HAN ABOCAT AMB MOLTA ENERGIA CAP AQUESTA INCIATIVA I, DE MOMENT,

JA S'HA ESTABLERT UN AMBIENT DE TREBALL EN EQUIP.

E I dimecres 12 de març es va celebrar
1'Assamblea General de l'ASSOCIACIÓ

DE COMERCIANTSI INDUSTRIALSDE LA
POBLA,que ja compta amb 69 associats. La
gran majoria són empresaris, que han vist
amb entusiasme i optimisme la recuperació
d'aquesta associació com un mitjà per tirar
endavant iniciatives que permetin dinamitzar el
comerç i la industria al municipi. A l'assamblea van
assistir en JOANCOMENGERffiA i la CARMINACAS-
TELLVÍ(president i gerent del CONSORCIGRUPD'AC-
CIÓ LOCALPALLARS-RIBAGORÇA)que van concretar
en fer una explicació dels ajuts de la Comunitat
Europea, concretament del programa LEADERPLUS.

El president i membres de la junta directiva de
1'Associació van fer una exposició dels diferents ajuts
que hi ha aquests anys pels comerciants i les seves

associacions, per diversos conceptes:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAsubven-

cions per equipaments comercialscol- lectius; per

programes de dinamització territorial; per pro-

grames de reforçament de la competivitat secto-

rial; per a l'anàlisi de l'evolució sectorial de la

distribució; per a les petites empreses comercials

per a l'adaptació a nous entorn de competitivitat;

per afavorir la presència de les empreses a internet;

per a la creació i optimització de centres comercials vir-

tuals; i per la realització d'activitats de difusió d'informa-

ció sobre aspectes generals del comerç detallista.

També es van exposar les diferents activitats que es
tenen planificades durant l'any, com la identificació i
senyalització dels establiments associats, la Fira de la
Ganga, participació al Promopallars, diferents accions
d'animació comercial, catàleg promocional, butlletí
informatiu ... i altres que s'aniran definint durant l'any,
i de les quals us anirem informant. ~

E L P A R C N A C IO N A L D E S A N T M A U R IC I
a QPONMLKJIHGFEDCBAd i n s d e l a P o b l a

ARA, AMB LES NOVES TECNOWGlES, ÉS MÉS FÀCIL ACCEDIR A LA INFORMACiÓ SOBRE DESTINS TURÍS-

TICS, AWTJAMENTS O PUNTS D'INTERÈS CULTURAL. AQUESTA ÉS LA FINALITAT DE LA PANTALLA DEL

PARC NACIONAL DE SANT MAURICI QUE S'INSTAL·LAKÀ A ':OFICINA D'INFORMACIÓ DE LA POBLA,

PER QUÈ ':ALTA MUNTANYA ESTIGUI ENCARA MÉS APROP DELS VISITANTS I DE TOTS NOSALTRES.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

E IPARCNACIONALD'AIGÜESTOR-
TES I ESTANYDE SANTMAURICI

ha proposat a alguns ajuntaments de
Lleida que formen part del seu entorn
geogràfic, la possibilitat d'rnstalIar un
punt d'informació informatitzat per
donar a conèixer el parc als visitants
vinguts d'arreu de Catalunya.

La Pobla de Segur ha estat una de les
poblacions escollides, juntament amb
Sort, Viella i BoÍ. La intenció és que
tots aquells que freqüentin la població
disposin d'un punt amb informació
completa sobre les característiques del
Parc Nacional, situació, alotjaments ...

10 * primavera .SOTAVARB.RE* 30

Això es farà mitjançan una pantalla
tàctil situada a l'exterior de l'OFICINA
D'INFORMACIÓI TURISME,on es podràn
consultar a més, dades d'interés rela-
cionades amb la Pobla de Segur: valors
naturals, telèfons d'urgències, consul-
toris, entitats, transports, llocs d'interès
cultural, museus i sales d'exposicions,
festes, accessosi inclús itineraris pels
visitants que vulguin conèixer la pobla-
ció i els seus voltants. La iniciativa serà
duta a terme per 1'empresa GRESELYI
FARRÉ,SL,especialistes en infoturisme.
Actualment s'estan elaborant els con-
tinguts per instal-lar-la .•

N O A C A P G U E R R A s í A LA PAU
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D 'A U X IL IA R G E R O N T Ò L E G zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

DB NOU, VIST ':ÈXIT ASSOLIT BN LA CONVOCATÒRIA ANTBRlOR, S'HA POSAT BN MARXA BL CURS TALLBR

D'AUXILIAR BN GBRONTOLOGIA, QUB PRETÉN FORMAR FUTURS PROFBSSIONALS DISPOSATS A MILLORAR

LA QUALITAT DB VIDA DB LA TBRCBRA BDAT A LA COMARCA.

a les tasques d' auxi-

1iar en centres espe-

cialitats per a la gent

gran o en la ajuda

domiciliaria.

Les alumnes reben

classes de seguretat i

salut laboral, salut

mediambiental,

català, informàtica,

insersió laboral, edu-

cació compensatòria,

i formació específica.

Les pràctiques es

realitzen de dilluns a

dijous al CENTRE DE

DIA DE LA POBLA, al CENTRE DE DIA DE TREMP, a

la RESIDÈNCIA MUNICIPAL VERGE DE RIBERA de

Pobla i a l'HOSPITAL DE TREMP alternativament,

llocs tots ells que ofereixen la possibilitat d'inser-

sió laboral un cop acabat el curs .•zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

E l curs, que

tindrà un any

de durada, es va ini-

ciar el 31 de desem-

bre, i es realitza tots

els dies laborables en

jornades de vuit

hores, que les assis-

tents (totes dones)

combinen entre teòri-

ca i pràctica. A les

classes assisteixen un

total de vuit alumnes

de entre 32 i 53 anys,

aturades, que durant tot

un any es beneficiaran

de la subvenció atorgada pel DEPARTAMENTDE

TREBALL, INDUSTRIA, COMERÇ I TURISME DE LA

GENERALITATDE CATALUNYA.L'Ajuntament de la

Pobla és l'impulsor d'aquesta inciativa que pretén

dotar de professionals formats adeqüadament per

Les vuit membres del curs, amb la professora,SONIA SANS

i la coordinadora DOLORS PERATI.

F O R M A C iÓ D E M A N IP U L A D O R S D 'A L IM E N T S
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CADA ANY LA FIRA CREIX UNA MICA MÉS, AMPLIANTBLS SEUS BSPAlS, L'OFBRTACOMBRCIALI BLS BSTANDS

ARTÍSTICS I ALIMBNTARlS. POC A P-OCHA PRES FORMA I ACTUALMBNTS'HA CONVERTITBN UN ACTB

AMB CAP I PBUS, ALHORA LÚDIC I BCONÒMIC, I QUB BNS SBRVEIXA TOTS PBR CONBIXBR-NOS,

PASSBJAR-HI r, SOBRETOT, PBR VENDREN'S A L'BXTBRlOR.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Durant el mes de març es va consolidar una comis-

sió de fira, oberta a tots els interessats, formada

per nou membres de la comarca amb l'intenció d'apro-
fitar idees, escoltar què es diu i què proposa la gent per

millorar aquesta edició, participar en la seva creaciói
muntatge i recolçar els comerços que s' espossin.

En principi, per aquestes dates, encara no estan con-
firmats: alguns dels actes ni els expositors, ja que just ara

s' ha començat a ensar en els grans detalls que li dona-

ran forma. Només us podem donar un petit apunt del
que volem que sigui i algunes de les idees al respecte.

Promocionem el XoIís
Una de les apo tes és que aquest producte s'identifi-

qui plenament amb la Pobla.Hna altra de les intencions
clares d'aquesta edició é< eactivar el casc antic, per la

zona del carrer Major, Plaça del Daldo i carrer Llorenç
i Torres, amb el muntatge d'un mercat anomenatzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBALa

Pobla de Segur fa 1000 anys,amb varios accessos.que
condueixin els vistants pels carrerons plens d'artesania
del Pallars i productes de petit consum i regals. La
Plaça de la Pedrera seria el lligam amb el PROMOPA-
LLARS propiament dit, on es situarien els firaires i

atraccions complementàries, com atraccions i cavalls,

per a què petits i grans pujin i passegin per la Pobla. Pel
carrer de la Riba quedarien els productes agroalimenta-

ris, on el xolís seria el protagonista, i s'intentaria lligar

amb la zona firal del camp de futbol, on els comerços
de la Pobla i el Pallars, separats Rer sectors, s' exposa-

rien junt amb entitats locals i institucions.
S'intentarà trobar una ubicació per a les atraccions

propera al recinte firal, i que inclourà un globus
aerostàtic, i altres atraccions com un espai esportiu de

1'A.G.B.S., un espai d'esports d'aventura, i algun estand
relacionat amb l'es le.del otor,

També es preveue il-le balls que enca-

ra estan per concr a pa icipació de les

associacions de la es1 s entitats, o del
mateix TELECENT ci 'activitats per a

tots. El passat ocar una reunió
per parlar amb to rs¡ la comarca, per
demanar tambe la sevà co .àboràòió. A més, contem

amb la participació inestimable de s alumnes de tercer
d'EgO del'uts POBLA,durant tota 1'organització i fun-
cionament de la Fira.

Des d'aquí us convidem a participar en la creació i
formació de la FIRA PROMOPALLARS2003, en aportar

idees i suggerències,1aprofitem per demanar disculpes
per la petita etallada de carrers que suposarà el mun-

tatge-de'Ia Fira, per tal que l'espai per als visitants sigui

el més atractiu possible .•

• • •; p e r anar fer b o c a

V IN E A L A F IR A D E L A G A N G A I

A quest 19 d'abril es
celebrarà a l'Avin-

guda Catalunya la 3a Edició
de la Fira de la Ganga a la
Pobla de Segur.

La fira es va crear per
donar sortida als estocs, i
presentar així els pro-
ductes habituals de cada
establiment.

12* primavera ~ SOTA L'ARBRE* 30 N O A C A P G U E R R A

Com a novetat, aquest
any es realitzarà en un lloc,
també exterior com en edi-
cions anteriors, però com-
binat amb comerç i lleure,
una zona exclusivament
peatonal, amb parc infantil,
servei de bar, i altres
serveis. T'esperem per què
t'ho emportis tot! •
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E l s p o b l a t a n s edcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAe s v o l q u e n e n

L 'A L F A B E T IT Z A C iÓ D IG IT A L zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

QUANTS MÉS CURSOS HI HA, MÉS GENT S'HI APUNTA. AQUEST FET ESTÀ DONANT ÀNIMS AL CENTRE PER

AMPLIAR LOFERTA EDUCATIVA PER TOTES LES EDATS. JA HO SABEU, HI ESTEU TOTS CONVIDATS.-...zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

E ls cursos d'alfabetització digital impar-
tits al Pobl @ pirineu e-centre estan sent

tot un èxit per a la població del municipi i
rodalies. Des de que es van iniciar els cursos
el passat mes de juny, ja hi ha més de 100 per-
sones que s'han format al TELECENTREja sigui seguint
un curs d'iniciació a la informàtica, d'iniciació a
internet o d'iniciació al tractament de textos.

L'objectiu del POBL@ PIRINEU E-CENTRE-TELE-
CENTRE,impulsat per l'AJUNTAMENTi el DEPARTA-
MENTD'UNIVERSITATS,RECERCAI SOCIETATDE LA
INFORMACIÓDELA GENERALITATDECATALUNYA,és
oferir formació bàsica en l'ús de la informàtica per
tal que totes aquelles persones
que no han utilitzat un ordinador
tinguin l'oportunitat d'apren-
dre'n. Més endavant, quan la
majoria de població interessada
ja tingui una base en coneixe-
ments d'informàtica, la idea és
ampliar el ventall de cursos for-
mant en temes més avançats,
com el disseny de pàgines web,
autocad, bases de dades o full
de càlcul, per exemple.

Concretament, un total de 78
persones han seguit el curs d'ini-
ciació a la informàtica, dedicat
a formar en el maneig bàsic de l'ordinador, a més
d'oferir una base en el tractament de textos, internet i
el correu electrònic. Les classes es desenvolupen en
grups de 8 persones, amb un ordinador per persona.
En total el curs té una durada de 21 hores que es
reparteix en tres hores a la setmana (dos dies). Per tal
de donar opcions al màxim de públic, el curs es
desenvolupa en tres horaris diferents: de 10:30 h. a
12 h., de 15:30 h. a 17 h. i de 20 h. a 21:30 h. El curs
està subvencionat en gran part per l'AJUNTAMENTde
la Pobla, de forma que el cost és de 30€.

NO A CAP GUERRA

Pel que fa al curs d'iniciació a internet
l'han seguit 27 persones. Aquest curs té com
a finalitat formar en el maneig d'internet, ja
sigui, per exemple, amb la consulta de
pàgines web, la recerca d'informació a la

xarxa o l'ús del correu electrònic. La durada del curs
és de 12 hores i fins al moment només s'ha fet en
horari de 20 h. a 21 :30 h., tot i que està previst ampli-
ar-ho a altres horaris per tal de donar possibilitat a
més persones de seguir-lo.

Ús del dia a dia
A més de la formació, el TELECENTREestà obert

cada dia i ofereix la possibilitat
a les persones que ho necessiten
que utilitzin algun dels seus
recursos, ja sigui un dels 13
ordinadors connectats a Internet
amb línia ADSL,les impressores
a color, l'escànner o les webcam.
Des del maig de l'any passat,
662 persones han utilitzat algun
dels recursos del TELECENTRE,
314 dels quals se n'han fet socis
ja que en són usuaris habituals.
El TELECENTREI'utilitzen una
mitjana de 25 persones al dia.

HORARI
D'OBERTURA

AL PÚBLIC

Matins:
Dimecres, divendres
i dissabtes de 10 a 14 h.
Tardes:
De dilluns a divendres
de 17 a 20 .

Punt d'enllaçuoc i Aula universitària VDL

El TELECENTREtambé l'utilitzen els estudiants uni-
versitaris, ja que és Punt d'enllaç de la UNIVERSITAT
OBERTADE CATALUNYA(UOC) i Aula universitària
de la UNIVERSITATDE LLEIDA(UDL). Els estudiants
d'ambdues universitats poden utilitzar els ordinadors
de forma gratuïta per tal d'estudiar o realitzar tràmits
acadèmics a través d'internet. Fins al moment han
utilitzat algun dels serveis del telecentre 14 estu-
diants de la UOCi 29 estudiants de laUDL..

sí A LA PAU 30 * SOTA L'ARBRE"primavera * 13



AGERMANATSzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

AMB edcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAL E zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1fOVSS~~~T
L'ACTE OFICIAL VA TENIR LLOC EL PASSAT DIA 6 D'ABRIL A LA SEU DE L'AJUNTAMENT

DE LA POBLA DE SEGUR. VA SER UNA JORNADA HISTÒRICA QUE REFERMÀ ELS LLAÇOS

D'AMISTAT, CULTURALS I CADA COP MÉS FRATERNALS QUE S'HAN CREAT POC A POC

DURANT MÉS DE TRENTA ANYS. UNA JORNADA EMOTIVA PER A TOTS ELS QUE

HAN APOSTAT FORT PER A QUE ES FES REALITAT AQUEST AGERMANAMENT.

Moment en què els
~ ~
~ alcaldes dels municipis:

català i francès
signen el

document oficial
que fa realitat

l'agermanament.

PROTOCOL '"h i~~ ~

PACTE DE GERMANDAT ENTRE ELS MUNICIPIS

DE LA POBLA DE SEGUR l LE FOUSSERET.

ReunitszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa l'AjUntament òe la pobla òe Segur, a les onze bores òel òiasis ò'abril òe òosmil tres, hUm. Sr.Nsncts BALAGUÉ Balli i
hUm. Sr.JBAN PmRRBRrroUR.ET,enla seva conòició ò'alcalòes òe la PoblaòeSegur i le Pousseret (França),ien nom òels seus

respectius municpis, anunciem L'~rmanament òe la pobla òe Segur i le Fousseret,convençuts que lJtlfJermanament entre
mKnicipis ésIHGFEDCBAL a millar manera òe potenciar la relació Ò'amistat i cooperació entre elsseus poblesi per tant acoròem:

Primer: Provocar i facilitar el mutu coneixement i l'establiment òe relacions entre elmunicipi òe la Poblaòe Segur i
òe le Fousseret,òes ò'avui pobles agermanats, basatsen Í'amistat, la germanor i l'ajuòa mútua òels seus ciutaòans.

~ Fomentar elssentiments més vius òe fraternitat europea i soliòaritat universal

en les mesuresòe les nostres possibilitats, a la recerca ò'un món en pauiprosperitat.

Tercer: Declarar la òecisió per part ò'ambòós municipis òe mantenir relacionsòe cooperació social, turística, cultural,

econòmica, material iqualsevulla altra que resulti ò'interés per a les parts, potenciant projectes ò'interés comú

que creïa possibilitats ò'encontre entreels seus ciutaòans.

~ Reòactar anualment un programa ò'activitats per a potenciar les relacions entre els òos municipis.

C.: que el termini ò'aquest agermanament és iUimitat i la seva vigència estarà ò'acorò amb la voluntat

òels òos municipis units en laòecisió òemantenir relacions fraternes.

I en signeòe conformitat, signem aquest òocument.
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Eldinar de germanor,
multitudinadi,es va celebrar
a les instaHacions de l'Àrea

Vacacional.Aquest és
el moment del brindis per

l'apropament entre
els dos pobles.

L'Ajuntament de la Pobla de Segur, per una banda i elzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
COMÚ DE PARTICULARS per una altra, van fer entrega
d'una medalla de reconeixement als impulsors inicials
d'aquest agemanament, laPAQUITA SEIX i en GEORGE

RlVIÈRE. Per celebrar l'acte, elCOMÚ va inaugurar la
mostra d'artistes locals,
i van atorgar el títol de
soci d'honor de l'asso-
ciació a LUCIEN VIVIES,

màxim responsable
francés d'aquest lligam
cultural entre els dos

E l dissabte 5
d'abril a les

11h., la Pobla de

Segur esperava
l'arribada de l'auto-

car que venia a:mb

els representants

de le Fousseret a la

plaça de l'Ajun-

tarnerrt, per fer

realitat aquest

agerIllanaIllent

entre rnurricipis de

les dues bandes le

Pirineu. Els rnern-

bres del Consistori i

de les associacions culturals

de la Pobla, a rnés de Illolts

poblatans, van acoIllpanyar

l'alcalde de la localitat

francesa JEAN PIERRE

RITOURET i els regidors del

seu ajurrtarnerrt, en aquesta

trobada oficial, fent tot un

seguit de visites turístiques municipis.
per la població: el Molí de

l'Oli, el casc antic, el rrruseu dels Raiers, i l'ex_

posició col·lectiva de pintors al COIllÚ de
Particulars (a:mb qui le Fousseret rnarrté una

estreta relació cultural i pictòrica), van ser alguns

j
AI final del
discurs,
l'alcalde de la
Pobla, NARCfs

BAL.AGUÉ va
incidir amb un
no rotund a la
guerra que va
ser apalaudit
per tots els
presents.

dels actes que van ornpjir la tarda del dissahte.

Durant el rnatf del diuIllenge es va celebrar

l'actezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAsolemne d'agermanaIllent, a:mb la lectura

de l'acta i els discursos de l'alcalde de la Pobla

NARCÍS BALAGUÉ i de le Fousseret,JEAN PIERRE

RITUORET. Cal destacar que l'alcalde de la Pobla,

durant el seu discurs, va incidir en la im.portàn-

cia d'aquest acte d'age1'lllanaIllent per treballar

per la construcció d'Europa.

Però aquest rrornês ha estat el primer pas de

l'age1'lllanaIllent, que es farà efectiu a:m1 la

signatura oficial definitiva a l'Ajuntament de

la població francesa! els propers dies3 i 4 de

Illaig. Per això. qu.i estigui interessat en par-

ticipar de la trohada d'agermanament al

rrrurricipi f:rancés de le Foussel'et els dies3 i 4
de maig, pot

posar-se en con-

tacte amb

l'Ajuntament.

Durant l'acte

l'alcalde de la

Pobla de Segur i

l'Alcalde del

IllunlClpl francés

van signar un

pergarní per sellar

aquesta nova

arrrisfat , aIllb la

lectura següent:

«L'Ajuntament de

la Pobla de Segur,

recollint els sentiments ila voluntat dels seus

veïns, per solemneacord plenari, ha resolt

l'agermanamentamb el municipi francés de Le

Fousseret.».•edcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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C O L Ò N IE S P E R L A P A U , zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

L'ACAPS (AsSOCIACiÓ CATALAl'IA D'AMICS Dt:L POBLt: SAHRAUÍ) OKGAl'IITZA UN ANY MÉS er. PKOJt:CTt:

ne COLÒNIt:S «VACAI'ICt:S t:N PAU» Dt:STINAT ALS INFANTS SAHRAUÍS QUt: VlUt:N MFUGIATS t:N L'INHÒSPIT Dt:St:KT

ne lA IlAMMADA ALGt:KIAI'IA. LA St:CCIÓ D'ACAPS AL PALlARS JUSSÀ FAN UNA CRIDA A lA VOSTRA SOLIDARITAT,

ANIMAR-VOS A PASSAR DOS Mt:SOS COMPARTINT lA VOSTRA VIDA AMB UN Nt:N O Nt:NA SAHRAUÍ.

E I Sàhara (i els seus nens) va arribar a les nostres
comarques per primer cop a l'estiu de 1999, i es quedà.

És present en unes quantes llars, dormint als albums de foto-
grafies, cartes, records, voluntats. Pel gran públic, laMarxa

Verda va marcar el començament de les
pàgines blanques i amnèsiques del vell
quadern de la història comuna. Només
quan els sabrauís van tenir la feliç idea
d'enviar, estiu rera estiu, a part de la seva
infancia, les fulles del quadern van reco-
brar la caligrafía, sense segells oficials
ni membrets.

A partir de llavors, cartes, viatges de
les fanu1ies, plaques solars, caravanes
humanitàries, tot un moviment solidàri

que es mou quan, després de l'estiu, ACAPS PALLARSJUSSÀ. W 973 65 06 71
l'absència i el vuit s'ins-
tal-len en aquestes lati-
tuts. Quan un nen
sabrauí s'en va, perma-
neix; queda el record
de veure'l jugar, del
ritme al carrer, el
record de la seva digna
i patida prudenci a
davant el miratge dels
grans comerços, el
ressó de les seves
cançons, els seus

dibuixos. Darrera el record de la mirada d'un nen sabrauí, que
parla de la Història del seu poble, queden moltes coses més:
les plataformes, les associacions, les caravanes, i l'adicció al
te, amb l'excusa d'una carta portada dels Campaments.

Aquestes coses, sinceres i agraïdes,
també ho diuen tot, sellant un nou vin-
cle familiar.

Han passat quasi 28 anys i el món
sembla haver oblidat que tot un poble
que un dia va formar part de l'Estat
espanyol, segueix esperant tomar a casa
sobrevivint exclusivament gràcies a l'a-
juda de gent desinteresada i d'ONGs.
Sabem que no és fàcil fer un racó a casa
i estar disposat a passar un estiu dife-
rent, compartint el temps amb un nou

vingut. Malgrat tot, us
podem assegurar que
l'experiència pot arri-

bar a ser extremada-
ment enriquidora, tant
per vosaltres com per a
els vostres fills, si en
teniu. Una cosa tan
habitual com olorar
una flor o sumergir-se
en aigua, els nens sah-
rauís ho poden conver-

SLisana iDant parella d'acollidol'S tir en tota una festa."

Ment/"e espe/"avem l'a/''/''ibada de l'aLitoca/" de nens

salvaro uis, la ,"nica sensació qLie teníeme.ra de ne.quit,

Jsi no ho {em bé?/Jsi 1'10 el'1s entenem ... ? Massa dLibtes.

Quan va baixa/" de l'autoca/''i la vam pocler abr aç.ar, tot va

canvia/". Va eer molt més {acil del que ha viem imagil'1at! SÓI'1l'1el'1s

inareïbl ee, molt agraïts/ carirvycrs oe, curiosos/ simpàtics/ divertits ...

Qual'1 va mcxrxo r la 3adijeht/ la eervs-acio que vam renlr va ser

qlAe ella ens haviadorcat il'1{il'1itamel'1tmés a 1'10salt/"esque 1'10salt/"es

a ella. C<mvidem i al'1imem a tothom a viure aquesta expe.rièrccia

irvolvid able,

U n a p à g in a w e b p e r la s a lu t. L'INSTITUTCATALÀDE LASALUT(ICS) ha possat

en marxa una nova pàgina web a través de la qual els usuaris podran gaudir de nous serveis, com demanar
hora de visita o fer canvis de metge a través de la pantalla. Tot un avenç tecnològic al servei del pacient,

que sens dubte ens millora la qualitat de vida. L'adreça és

www.gencat.net/ics

L a R e s id è n c ia g u a n y a e n re c u rs o s . Dins les millores de servei de la

Residència Municipal Verge de Ribera, ja comentades en edicions anteriors delSota l'Arbre, s'ha adquirit un
modem rentavaixelles que facilitarà i minvarà les tasques de neteja al centre.

C a m p a n y a d e d o n a c ió d e s a n g . El passat 4 de març es va repetir la jornada

d'extracció de sang que, com en altres ocasions, es va fer a les escoles municipals.
,La bona resposta ciutadana a la crida ha estat tan exitosa com sempre.
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A I zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAservei tlel cilltt1t1d'edcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

I P E R Q U A N , L A M IL L O R A D E L A L L A R D 'IN F A N T S ? zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

FA MOLT DE TEMPS QUE ENS QUEIXEM. FA MOLT DE TEMPS QUE ESPEREM ELS AJUTS DE

L'ADMINISTRACiÓ PER REFORMAR ELS VELLS EDIFICIS DE L'ESCOLA DE ELS RAIERS I DE LA LLAR

MUNICIPAL PERÒ, COM AQUESTS AJUTS NO ARRIBEN, BUSQUEM UNA SOWCIÓ.

AzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

rrel de la fussió d'aules solventar el més aviat possible
entre l'escola SAGRADA aquest problema. A tot això,

FAMÍLIA i ELS RAIERS de la els pares de 1'escola i de la llar
Pobla, el Departament d'En- estan disposats a manifestar-se
senyament de la Generalitat va per la seguretat dels seus fills.
assegurar que posaria tots els De moment, l'Ajuntament
recursos necessaris per refor- està plantejant la possibilitat
mar els edificis ja caducs on es de trasladar la llar al' edifici
situen l'escola i la llar munici- de CASA BOIXAREU, dins el
pal. Ha passat el temps no ha conjunt arquitectònic deCASA

arribat cap subvenció, i 1'estat MAURI, un edifici gran que
en que es troba l'espai educa- Façana deCASA BOIXAREU reuneix les condicions d'habi-

tiu és cada cop més deplorable. Després d'una tabilitat, seguretat i de lleure pels nens i nenes de
reunió mantinguda amb Ensenyament, es va com- la Pobla, amb una estructura ferma i que suposaria
probar que el pla de viabilitat seguirà igual fins una despesa en adeqüació molt inferior a la que
l'estiu de 2004: cap ajut, cap actuació. requereix l'actualubicació de la llar d'infants.

Des de l'Ajuntament es pren conciència de les Una idea que, depoder-se tirar endavant, aporta-
mancances, i dins el possible, s'intentarà que ria qualitatde vida i d'estudi a tots els nens i nenes
Ensenyament cumpleixi amb el que li pertoca, per del municipi.e

AJUDES PER COLÒNIES

S'han solicitat un total de 10 subvencions de les despeses de
les colònies de primer i segon cicle, per als nens/es delCEIP

ELS RAIERS. L'import varia dels 60 a 92€ per nenla.~

INSCRIPCIONS A LA LLAR D'INFANTS
Es recorda que a partir del mes de maig s'han de realitzar les

inscripcions a la llar d'infants. Aquesta té cabuda, com a
mínim per a tots els nens i nenes empadronats

a la Pobla de Segur. ~

A C T IV IT A T S D E L A B IB L IO T E C A M U N IC IP A L

El Ministeri d'Educació i Ciència a atorgat de nou el Premi dedinamització de la lectura a la Biblioteca Municipal, per
la seva tasca a favor del foment de la lectura entre els joves.Una de les activitats destacables d'aquest interès és l'Hora
del conte, on la SOLEPALAO,amb l'espectacleConus màgicsva fer gaueirel dia 26 de març un bon nombre de nens i

nenes amb les seves històries.
Dins les mateixes activitats programades per la Biblioteca, i motiu de la Diada de Sant Jordi, el 22 d'abril, gaudi-

rem dels contes de JAUMEBARRI,que amb l'espec !oferirà diferents sessions durant la jornada esco-
lar als nens i nenes del CEIP«ELSRAIERS».Durant trobareu exposada a la nostra biblioteca la Micra
(mini exposició): La Poesia,cedida per laFUNU el dia 22 de maig, en col-laboració amb la FUN-
DACIÓ«LA CAIXA»,oferirem l'espectacle (per ap6blW olvido, de RAFAELALBERTI,interpretat per MARI-
BELMARTÍNEZi EVASAUMELL.

CINQUENA CAMPANYADE DINAMIZACIÓ LECTORA
Aquest pla té com a objectiu fomentar i despertar l'interès dels nensijoves del municipi per la lectura. Aquest progra-

ma depèn del MINISTERID'EDUCACIÓ,CULTURAI ESPORTS,·iJa FEDERACIÓESPANYOLADE MUNICIPISI PROVÍNCIES.
Hi poden accedir les biblioteques dels municipis amb menys de 50.000 habitants, presentant un projecte nou o com,

en el nostre cas, el que estem duent a terme en aquests moments. Aquest any, com en d'altres ocasions, el nostre projecte
ha estat premiat amb un lot de 200 llibres infantils i juvenils. ~
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*zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAGIMNÀSTICA DE MANTENIMENT
Ampliació d'horaris: El Patronat Municipal

d'Esports ha ofertat una hora més (de 22 a 23h. de
la nit) a la proposta ja existent d'hores de gimnàs-
tica que porta a terme la monitora GEMMA
ALGUERÓ.En vista de l'èxit, aquesta hora es con-
tinuarà ofertant en propers trimestres.edcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

N o v e s a c tiv ita ts e x tra e s c o la rs

N O V E S A C T IV IT A T S I IN F O R M A C iÓ G E N E R A L QPONMLKJIHGFEDCBA
d e l P a t r o n a t M u n i c i p a l d 'E s p o r l s d e l a P o b l a

Patronat Municipal d'Esports La Pobla de Segur.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAci La Font s/n. (Pavelló Municipal) 25500 La Pobla de Segur.

'8'973 68 06 44. e-mail patronatesports@pobladesegur.org

* HANDBOL
El handbol s'afegeix al bàsquet i als multies-

ports en l'oferta d'activitats extraescolars del
Patronat Municipal d'Esports.

* SALA DE MUSCUlACIÓ
Aquest servei és provissional ja que encara no

disposem de prou espai. S 'ha habilitat una sala del
Pavelló corn a petit gimnàs, gràcies a l'aportació
de diferents màquines feta pel PEPFONTELLESi la
GEMMAALGUERÓ.

* TENNIS TAUlA I SQUAIX
Campionats de tennis taula i squash d'hivern:

S'han inscrit 18 i 12 competidors respectivament.
Les partides són de gran nivell en els dos esports,
i bretot cal destacar el gran èxit del tennis

* NATACIÓ taula que compta amb un gran nom-

Bany lliure a la piscina de l'AGBSde Talarn: bre de practicants en el
Finalment s'ha pogut portar a terme ja que la ~ I I I I O f l nostre poble .•
manca de gent ho feia impossible. Dos dies set- ' f E l l l l e l l t e Q U I P
manals de 16,30 a 17,30h. es pot practicar bany Per illi . e l l G e G G e 8.4
lliure a la piscina de Talarn. Més informació al bà Clativa d' ~ I I I I O• • •8 Q I J ~ • • •

Squet· Ulles11 . • G bo--•Pavelló. d' 'Ja h~h Oles a1hb Ifl'v .

L UlJ 1'._ "'1 cOl1J "1 g ••
es es .'utl1rib¡ elJçat e alJes de* I A MÉS, UN CURS DE SEVlLLANESI Passar p:OrtlStesqu e e~uip de b:s elJtrelJa practicar

Els dimarts i dijous de 19 a 20h. durant març i h. L' 1Pavelló eb¡ esteu' asqUet fe l1JelJts
abril l' ANNARAMIREZensenya a ballar e equip est' els dillUlJ .1lJteresSad llJel1i
'11 al . del nat t U ti ada \fe a el1f1¡e Sl di1h esUssevi anes sSOCIS e pa rona. na acIVl- Per fe ,'gadal1Jé

llat Per 1 "1ecres de POdeu
tat puntual que ens ensenya a moure el cos T 1 activit s lJoies P a E L l S 4 a 2 1 a 22

de forma molt diferent! del Pa et l1ol1Jés TaCtiqUe QO}j;1'.

L- ~""'_velló. (NOis CalqUe sigl1basquet!

abs tell . ueu Sò .
lr-Se\ Cles
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F IN A L D E T E M P O R A D A

El dissabte dia 5 es va celebrar al garatge del Gracieta el sopar
anual del CEPS, al que van anar més de quatrecents socis i

amics, que tanca la temporada d'esquí, tot i que aquest any, amb la
Setmana Santa tan tardi a, encara queda corn a punt final la tradicio-
nal sortida als Alps .
. Durant el sopar es va aprofitar per fer l'entrega de trofeusa tots

els participants del curs desquí organitzat pel club i dirigit per l'es-
tació d'esquí de Port-Ainé i al qual han participat un total de 160
alumnes .•

N O A C A P G U E R R A • s í A L A P A U
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LzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

'AGUSTÍ PAULSva arribar, el passat 31 de
gener del seu periple per terres Andines,

desprès de ser el focus d'atenció de tota la Pobla en
formar part del programa de TV3 EL CIM.

Tot va començar al juliol, en què l'AGUSTÍes va
presentar a l'oferta de la cadena de televisió en que
es demanava gent per viurezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA«l'experiència de la

seva vida». Desprès d'una extensa selecció, l'A-
GUSTÍ,juntament amb cinc participants més, van
ser escollits. Des d'aquest moment els van realitzar
tota una sèrie de proves físiques, mèdiques i psi-
cològiques al CENTRE D'ALT RENDIMENT DE
CATALUNYAa San Cugat, per adaptar-los a un repte
de destí desconegut, que més tard coneixerien:
l'Aconcagua, de vora 7000 metres d'altura.

Abans, però, van haver de fer quatre setmanes
d'adaptació al mitjà muntanyenc a la Val d'Aran,
camp base per a les sortides que els portarien a la
Pica d'Estats, l'Aneto, el Sot1lo, la Maladeta ..., pics de
poc més de 3000 metres.

Desprès de les festes
de Nadal, l'AGUSTÍ,jun-
tament amb els seus
companys (la GRACE, la
SÍLVIA, la SARA, el
JUANJOi el DAVID)van
marxar amb el seu
preparador l'ÒSCAR
CADIACH.i la guia de

muntanya, NANIDURÓ,metges de l'expedició i els serveis
tècnics cap a l'Argentina. Començava l'aventura.

Els expedicionaris van haver de lluitar, durant 25 dies,
contra vents de més de 140
km/h, i temperatures de 40
graus sota zero. Però el més dur
va ser l'adaptació a l'alçada, la
qual condició no l'havien
preparat ja que a Europa no
existeixen pics tant alts, sobre-
tot a partir dels 4000 metres.

Aquestes condicions, i les
mermes típiques de cansament S ig n a tu ra e n e l llib re

i incomoditats típiques del campd 'H o n o r d e l'A ju n ta m e n t

base provocaren, en un primer moment l'abandó condi-
cionat del. JUA~JO, i que, a la fi, només poguessin
accedir-hi al cim tres dels sis expedicionaris que havien
començ at, l'avetuta; la GRACE,.e DAVJl) . e ate
AGUSTÍ. •.

En arribar a la obla, a l'i\..GUSTí'e li va retresn meres-
cut lfome~atge a la Plaça de la Viraidavant una bona p,
de la gent del goble va explicarI seva aventura, sen e
deixar de mencionar un altre expe licionari de Tremp q e
no va poder aconseguir arribar al cim perquèli havi
robat tot el material. '

A l'endemà va réalitzar la sacaa.d'h nor en el partit e
futbol que disputava el .c. Pobl1ta la localitat, i dilluns,
tornava a la seva feina de fu t ,sense deixar de pensar en
l'exp ièneiaviscuda. -
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XXIWA OLIMPfADA
FLAMIc,ELL~zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

POTSBR AQUBST ANY NO HAN ASSISTIT TANTS ATLBTBS COM BN BDlCIONS ANTBRlORS,

PBRÒ LBS GANBS I LBS BONBS MARQUBS OBTINGUDBS BN ALGUNBS CATBGORlBS HAN PROPORCIONAT

BMOCIÓ, BNCANT I UNA DOSSI D'BSPBRlT DB SUPBRACIÓ A TOTS BLS PARTICIPANTS.

Cinc-cents divuit nois i noies de Lleida van par-
ticipar el 8 de març a la vint-i-unena edició de

l'Olimpíada Flamicell celebrada tradicionalment a
la Pobla. En aquest ocasió van ser presents menys
participants que durant l'any anterior, en part perquè
van coincidir altres actes esportius durant el mateix
cap de setmana, i en part perquè la temporada
d'esquí encara estava en plena marxa, i molts dels
alumnes catalans gaudien de la neu mentre el sol i el
bon temps apretava a la població lleidatana anfi-
triona de l'olimpiada escolar. El total d'escoles par-
ticipants va ser 21, totes elles de Lleida exepte una,
de Sant Feliu de Llobregat (Barcelona).

El més destacable d'aquesta jornada esportiva van
ser els récords assolits per alguns participants:SERGI

SANJUAN, del DOMINIQUES CARREFOUR, a la prova de
60 metres valIes, en categoria de cadet masculí, va
fer una marca de 9"87;GEREWU HAJA, del CLUB

ATLÈTIC DE LLEIDA-UDL, a la prova de llançament de
2kg de pes, en categoria d'al-leví femenina, feu una

20 * primavera .SOTALJAR.BRE* 30

marca de 9,35m; iALBER MESALLES , del COL·LEGI

SAGRADA FAMILIA de Lleida, a la prova de 60 m, en
categoria de benjamí masculí, va fer una marca de
9"38.

En la classificació general elCOL·LEGI SAGRADA

FAMÍLIA de Lleida va guanyar per segon any conse-
cutiu, amb 300 punts; l'escolaELS RAIERS, de Pobla,

Les escoles van fer la tradicional marxa al voltant del
camp d'atletisme, abans de començar la competició.,edcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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va quedar segona amb 287 punts i tercera va ser l'res
la Pobla de Segur, amb 237 punts.

Com sempre, sense decaure, el nombre de volun-
taris preocupats per què tot sortís segons el previst i

El convidat d'enguany:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
XAVIER ARENY

Aquest atleta lleidatà
que ha estat per dues

vegades campió
d'Espanya cadet en 1.500
m. aire lliure, va ser el
portador de la torxa
olímpica, acompanyat
per cinc alumnes de

l'escola anfitrionaCEIP

ELS RAIERS, de la Pobla
de Segur.

••

per donar una qualitat
olímpica a la jornada,
va ser molt alt i efi-
cient, i des d'aquí la
organització aprofita per agraïr-los la col-laboració i
compar amb ells de cara a les properes edicions .•QPONMLKJIHGFEDCBA

V I T , a v e s s a d 'e s q u í - a l p i n i s m e edcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

P E R L A V A L L F O S C A
BL CEPS I NOMBROSSOS VOLUNTARIS, AMB EL PATROCINI DEL

PATRONAT DE TuRISME DE LLEIDA, t:AJUNTAMENT DE LA

TORRE DE CAPDELLA I DE LA POBLA DE SEGUR, LA

FEEC I VALL FOSCA INTERLLACS, VAN FER

POSSIBLE t: ORGANITZACIÓ D'AQUESTA

CURSA D'HIVERN.

eent seixanta participants van integrar la traves-
sa de la Vall Fosca, organitzada com ja és tra-

dicional (tot i que portava tres edicions sense cele-
brar-se), pel Club d'Esquí de la Pobla de Segur
(CEPS). Va tenir el punt de sortida al pla de Tuberia,
a cent metres d'alçada sobre la presa de Sallente, per
anar al Pic Espasa (2.541 m.), a l'estany Tapat, pujar

Els guanyadors,
FEDERlCO GALERA

ijORGE E. PAl.ACIO

(club Peñalara,
Madrid), van fer
tot el recorregur
en 2 hores
i 13 minuts.

el Pic de Salado (2.496 m.), baixar a l'estany de
Salado , de Reguera, tomar a pujar fins la Serra
Tancada (2.654 m.j.i. fer cap al Pla de Tuberia. Un
recorregut pensat per esquiadors i alpinistes de bon
nivel. El premi especial per l'ascens més ràpid va ser
per a l'equip format perDÍDAC COSTA i CARLES HOR-

TET, del CENTRE EXCURSIONISTA DE CATALUNYAi del.
CLUB EXCURlSONISTA DE GIRONA, respectivament.
Un total de vuitanta voluntaris vancol- laborar en la
organització de la cursa .•

NO A CAP GUERRA 30 *zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBASOTA L'ARBRE"primavera * 21s í A LA PAU



E L L L IB R E D E L C L U B P O B L A T À zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

EL 26 DE DESEMBREDE 2002 EL CINEMA AVENIDA ESTAVADE

GOM A GOM. GENT, NO NOMÉS DE LA POBLA, SINÓ TAM.BÉ DE

SALÀS, TREMP, SORT••• VANACUDIRA LA PRESENTACiÓDEL LLIBRE

DE JOAN FUSTÉ «XEKALLO», Club Futbol Pobla, 80 anys

d'història gràfica, PEL QUAL JA HA REBUT

FELICITACIONSI AGRAÏMENTS.

AzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

la presentació del llibre deJOAN

FUSTÉ «XERALLO»,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAClub Futbol

Pobla, 80 anys d'història gràfica,hi va
haver COJIl a convidats d'honor el jugador
de R.C.E. Espanyol,MARC BERTRAN, i del
F.c. Barcelona, CARLES PUYOL, antics
jugadors de l'equip de la Pobla.

El llibre, segons paraules de l'autor, ha
volgut ser un homenatge al seu pare
«XONl», que tants anys va ser membre actiu
del club, i és un recorregut fotogràfic per la història
del club des de la seva fundació fins avui en dia,
acompanyat d'un text que, de manera sintètica però
fidel, relata la història del club, les seves vicissituds,
les anècdotes, etc., el que fa que un esdeveniment

social tant important per a la Pobla, com és
el seu futbol, quedi retratat i explicat per a
les properes generacions.

Segons voluntat expressa del Joan, els
guanys generats de la venda del llibre

van a
par a r
directa-
ment al
Club de
Futbol.~

M A S C L E S
u n QPONMLKJIHGFEDCBAè x i t d e L o T a m a r r o

E I grup de teatre deLO TAMARRO va estrenar
la seva obraMacles el passat dia 4 de gener

a les IOde la nit, i el dia de reis a les sis de la
tarda, al cinema Avinguda de la Pobla.

Mascles és una comedia estructurada en tres
actes, on quatre
homes es replantejen
conductes de vida i
convivència, amb uns
diàlegs acurats,
sarcàstics i alhora
molt emotius. Més de
500 persones van pre-
senciar t'obra, tot un
èxit d'assistència que
va refermar la bona
feina feta pel grup
artístic.
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El grup, i els set actors, van dedicar tres mesos
als assajos, dirigits perJULIÀ PAÜLS, recolçats per
tot l'equip d'apuntadors, llums, escenografia ...
Pensant en exportar l'obra a més indrets de
Catalunya, el dia 15 de març el grup va represen-

tar Mascles a la
població de Cano-
velles (Barcelona) en
un intercanvi cultural
amb el grup de teatre
de la ASSOCIACIÓ

SANT ANTONI ABAD

d'aquella població,
que portarà la seva
creació Faldilles i

pantalons amunt i

avall properament a
la Pobla de Segur. ~

NO A CAP GUERRA sí A LA PAU
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CARNESTOLTESzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Preparant la calderada ...

Jutges
de
l'olim-
píada
amb la
samar-
reta del
patro-
cinador.

de l'escudellada popular
a la Plaça del Daldo, organitzada
per la comissió de festes, en la
qual van participar tots els veïns.
Sobre les cinc de la tarda i fins
les vuit del vespre, la discoteca
TANDEMva organitzar un ball
infantil amb disfresses, que van
ser molt originals. Cap a la nit, la

CARNESTOLTESzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

EL CAP DE SETMANA DE CARNAVAL VA

ESTAR PLE D' ACTIVITATS I DE FESTA PER A

TOTES LES EDATS.

La festa
va co-

mençar el
dissabte al
migdia,
amb la
celebració

festa va
continuar
al TANDEM
pels més
grandets,
amb con-
c u r s

'" i de segon, la brassa!!

Algunes
dis-

fresses
van ser

real-
ment
inno-

vadores

inclòs,
mentre l'ACAT(ASSOCIACIÓD'A-
MICSDEL TECNO)va organitzar
una festa a l'ÀREAVACACIONAL.
El diumenge a la tarda un grup
d'animació infantil va fer jugar
els més petits a la Plaça de
l'Ajuntament, i es va fer una
xocolatada popular per atots .•

VERTEBRATS FÒSSILSQPONMLKJIHGFEDCBA

e n l a h i s t ò r i a d e l a v i d a

L 'exposició, propiciada conjuntament per la
UNIVERSITATDE SALAMANCAi l'AJUNTA-

MENTva finalitzar amb un gran èxit de partici-
pants. Unes 1500 persones, entre particulars i
grups d'escolars van disfrutar durant les festes de
Nadal i fins el mes de febrer d'un recorregut per
l'evolució de la vida, des de l'aparició dels
primers éssers vius amb una certa espina dorsal,
fins a la seva concretització com a homes, pas-
sant per peixos, amfibis, dinosaures i mamífers.edcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

N O A C A P G U E R R A

L'exposició, que anava mostrant una sèrie de
restes fossilitzades de diferents espècies animals,
estava ampliament il-lustrada amb uns pannells
explicatius que feien del recorregut un viatge
entenedor i exhaustiu per la història de l'evolució.

Actualment, i fins el mes de maig, aquesta està
instal-lada al MUSEUCOMARCALDECIÈNCIESNAT-
URALSde Tremp, i es recomana a tot aquell que
encara no l'hagi visitat que ho faci, ja que
posteriorment viatjarà a Madrid .•
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MANUEL GIMENO, AMB EL SEU MUSEU PARTICULAR, S'HA CONVERTIT EN UN REFERENT PER A LA

CONSERVACIÓ DE LA MEMÒRIA HISTÒRICA DE LA GUERRA CIVIL ESPANYOLA AL PALLARS.

UN REPORTATGE DE MANEL DALMAU ':HA APROPAT A LA RESTA DE CATALUNYA.

El mes de febrer es va televisar perTv3, dins el

programa GRAN ANGULAR, el documentalzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAEl
guardià de la memòria,rodat per MANEL DALMAU,

l'ànima de les reunions cinematogràfiques dels

divendres al CAFÉ DE LA UNIÓN de la Pobla. Aquest

documental mostra la feina portada a terme per

MANELGIMENO, historiador que s'ha dedicat a fer un

recull d'històries vives a partir d'objectes que la gent

que va viure la guerra li ha anat portant. Es tracta de

carnets d'identitat, uniformes, armes, objectes de

supervivència, fotografies, documents i programes

d'actes. Un reportatge molt ben treballat que l'autor,

MANEL DALMAU,ha dedicat a la memòria dels seus

avis, el MANOLOi la MARIA.•

E ls p a s s is p e l C IN E M A S E R IE B
us recordem quines seran les projeccions previstes dins el cicle de cinema SÈRIE B durant els

propers mesos:
A l'abril estaran presents Les cròniques de ciutats, amb un especial deEl Padrino per Setmana

Santa. El dia 4,Smoke i Blue in the face,de Wayne Wang. Dia 11,Noche en la Tierra,dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAJím jar-
mush; dia 18,Smooking room,de Roger Gual i Julio Wallovitz; dia 25,La vendedora de rosas,de
Victor Gaviria.

I al maig comptarem amb les Cròniques sense sò, ambpel-licules mítiques
com Asaricia, El gabinete del doctor Caligari, Elladron de Bagdag, La pasión deIuana de Arco i

Napoleon.
Recordeu que els passes es realitzen a l'anticCAFÈ DE LA UNIÓN,a les 10 de la nit ••

X X II C e rta m e n L ite ra ri 2 0 0 3 p e r L A P A U
Què és la paul Una utopia! Els últims aconteixements mundials semblen desmostrar-ho.

Però amb bona voluntat i amb fermesa hem de fer que la pau siguipossible en tots els aspectes:
amb un mateix, la família, la nació ...

Sota aquesta crida elCOMÚ DE PARTICULARS convoca el certament literari anual,
que té les següents bases:

~ Podran participar obres inèdites, en vers o en prosa sobre el tema indicat.
~ Els treballs tindran una extensió màxima de 15 fulls DINA-4escrits a mà o en ordinador, a doble espai.
~ Seran enviats al COMÚDE PARTICULARS,ci de la Font 17, 25500 La Pobla de Segur, en sobre tancat, sense firma, amb
un lema, edat de l'autor i la categoria. S'adjuntarà un sobreamb un lema igual dins el qual hi constarà el nom, edat, adreça
i telèfon de l'autor.
~ El termini de presentació serà el 28 de maig de 2003, i es donarà a conèixer el veredicte del Jurat el dia 4 de juny per
les categories A iB i el dia 5 per les altres categories, a les 15,30 h. de la tarda,lliurant-se els premis a l'AULAMAGNAdel
COMÚDE PARTICULARS.
~ El verdicte del Jurat serà inapel-lable, podent-se concedir mencions honorífiques o declarar desert un premi.
~ La participació significa l'acceptació d'aquestes bases.
~ Els premis per categories corresponen a: A, 7-8 anys;B, 9-10 anys;e, 11-12 anys; D 13-14 anys; E, 15-16 anys; F,
Majors de 16 anys.

Col-laboren: Departament de Cultura de la GENERALITATDE CATALUNYA,l'AJUNTAMENTde la Pobla de Segur,

el CONSELL COMARCALdel Pallars Jussà i la CAIXAD'ESTALVISIPENSIONSDE BARCELONA.•
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XX11 CONCURS FOTOGRÀFIC SANT MIQUEL.

Tema:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBALliure sobre el Pallars. Carreres, edificis, festes, fires, ermites, flors, ocells...
En vídeos: el mateix tema que el fotogràfic ampliat a:Un día al Pallars.

Repartiment de premis el 18 de juny a les 20,30h. , dins el marcde la FIRA PROMOPALLARS, on s'expo-
saran, dins l'estand delCOMÚ DE PARTICULARS, les obres presentades a concurs.

El COMÚ també estarà present a laFIRA amb la IV Edició de la Mostra d'Art, on es podran
presenciar realitzacions d'obres en directe i retrats .•

• L'AGERMANAMENT, TAMBÉ ÉS CULTURAL. Amb la col-laboració de l'Ajuntament de la Pobla,
9è any de l'agermanament cultural amb els Artistes de le Fousseret (França),ASSOCIACIÓ D'ARTISTES DE

COUSTALA, del 28 de juny al 27 de juliol a le Fousseret. A l'octubre esposaran els artistes de le Fousseret els
seus treballs a les sales delCOMÚ DE PARTICULARS .

• 8 de maig,«Aplec de Sant Miquel».Amb la benedicció de pans, a les 8 del matí, davant de l'església de
la Pobla. A continuació repartiment en el lloc de costum, en el camí d'accés a l'ermita.

• Del 12 al 27 d'abril s'obre l'exposicióMirades de fang, l'obra de terracuita deMARIA GUÀRDIA, al MOLÍ

DE L'OLI. La inauguració serà dissabte, 12 d'abril.

• Els dies 14, 15, 16 i 17 d'abril:Curs dejocs multiculturals a càrrec deJOSEP MARIA MORA.

I a continuació, el dia 19 d'abril:Els jocs d'aqui, d'allà i d'arreu. Per a nens de 6 a 99 anys. a la Plaça de
l'Ajuntament, a les 17,30 hores.

• Dia 19 d'abril: Presentació del llibreIuegos Multiculturales.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA225 juegos tradicionales para un mundo

global" de JAUME BANTULÀ i JOSEP MARIA MORA, al Molí de l'Oli a les 19,00 hores. Seguirà una xerrada sobre
els Jocs del món, un món en joc: El joc com a generador de cultura,a càrrec deJOSEP MARIA MORA.

• Durant el mes de maig elMOLÍ DE L'OLI acollirà una exposició per totes les edats que, sobre el reciclatge
de residus urbans .•

N O U S P O B L A T A N S i P O B L A T A N B S

*MIREIA RIUS ECHALAR. Nascuda el 28 del 9 del 2002.

*YASSIR MHAIH MHAIROU. Nascut ellS del 10 del 2002

*DENIS DURAN GALLART. Nascut ellS de 1'1 del 2001.

*IGOR DURAN GALLART. Nascut el 22 de 1'1 del 2001.

*CARLOTA ANDRÉ OLIVERES. Nascut el 9 del 12 del 2003.

*POL CASAL GONzALEZ. Nascut 1'1 de 1'1 del 2003.

*ELENA GALLART BERNAT. Nascuda el 7 de 1'1 del 2003.

*ALEIX VILASPASA ALONSO. Nascut el 11 de 1'1 del 2003.

*PAU SELLART VARGAS. Nascut el 18 de 1'1 del 2003.

*MARCEL SAMSÓ LLUís. Nascut el 26 del 4 del 2003.
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NascutzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa La PoblazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1'11 de Juliol

de 1948, és llicenCÍat en Geologia per
la Universitat de Barcelona, Doctor en

Cien cies Geològiques per Ja Universitat d

Salamanca i Catedràtic de Paleontologia
.d /aquesta Universitat des de Desc11l]Jred,

l~anyIHGFEDCBA1 9 8 1

Apassionat per la història de la vida i d(
Planeta, ha estat direct01' del Departa11lèll
de Geologia durant7anys, ex-Presidentel

la Societat Geològica d'Espanya, i
President de l'Associaci6de Societats

Geològiques Europees.Es dedica amb
vocaci6 a la docènCÍa, que compaginaamJ
les tasques d'investigaci6 i organitzaci6J.

congressos,entre moltes altres coses;COll

juntament amb altres membres de Ja
Uni versitei .

• COIn i quan vas arribar a formar part de la Càtedra de la Univel'sitat de Salamanca?

La meva arribada a la Universitat de Salamanca es va produir Com a consequència de la incorporació del

ProfesorJAIME DE PORTA que va obtindre la Càtedra de Paleontologia d'aquesta Universitat l'any 1971.
Jo havia començat a treballar amb ell a la Universitat de Barcelona, l'últim curs dels estudis de Geologia

(1969- 1970)i vaig realitzar amb el ProfesorPORTA el treball de Llicenciatura sobre Micropaleontología en el

pliocè (Terciari superior) de la vall del riu Llobregat. Al obtindre la Càtedra de Paleontologia de Salamanca, em

va oferir la possibJitat d'incorporar-me al seu equip i realitzar la Tesi Doctoral. Així, em vaig incorporar deb-

tivamente a la Universidad de Salamanca l'any1972.
Al febrer de l'any 1981, vaig obtindre la plaça de Professor Agregat de Micropaleontologia de la UPV

(Universitat del País Basc) i el mateix any, el dia 5 de desembre de1981,vaig obtindre, per concurs, la Càtedra

de Paleontologia de la Universitat de Salamanca. Des de la presa de possessió, com a Catedràtic de la Universitat

de Salamanca, l'he ocupat realitzant la feina pròpia amb unaactivitat docent i investigadora de la qual em sento
molt satisfet.

• Quina és actualment la teva funció dins la Universitat?

Potser una falsa imatge que es té del professorat, és que la nostra activitat és exclusivament la impartició

d'unes classes. La feina d'un professor universitari és molt més amplia y abarca docència, investigació, direcció

y formació d'equips) i altres com gestió més o menys complexes i, evidentment, activitats científiques que van

més enllà dels límits de la pròpia Universitat.

Per arrrí uns dels aspectes més gratificants de les feines universitàries és la docència. Sempre m'ha agradat

aquesta tasca i y m'hi aboco en ànima. Si una classe no «surt» como es desitja, el disgust és enorme. S'ha de ser

ser humJd y reconèixer que un fracàs col·lectiu d'un grup o curs no es pot atribuir, necesàriament, a la poca

formació o desinterés de l'alumnat.

Tinc la sort de què la meva docència, en Geologia y Biologia, suposa una activitat de camp que sempre és molt

gratificant y que va més enllà de la impartició (com a lliçó magistral) d'una classe o tema dins un aula. Les hores

de camp serveixen per ensenyar y aprendre. Per a nil, cada sortida de camp amb els alu1lllles és una nova

experiència tant docent como humana i las jorriadas que comparteixo amb ells no les assinlllo com hores de

feina, encara que comportin moltes hores de preparació i esforç.

Des del punt de vista de la investigació em sento plenament satisfet, tant per la feina feta, com per les actuals

tasques. Alguns «alumnes» ocupen actualment llocs docentsdestacats a la Universidad i és gratificant haver con-

tribuit a la seva formació. Igualment, en la direcció i participació en Projectes de Investigació tant a nivell
nacional com internacional.
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p.aleon tologia?zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA~>., •

SeIUpre IU'han agradat els fòssils, però, en un principi elsveia més COIUa eleJUentsde
d'entendre ni el seu significat ni la seva gran utilitat.

L'inici dels estudis de Geologia a la Universitat de Barcelona i bàsicaJUent JUotivat ~

diants geòlegs (espeoialrnent extrangers) que es movien pels voltants de La Pobla quan jo e

van rnarcar definitivaIUent el rneu interés per la Paleontologia i, d'una fOrIna JUolt especiill,

eIU va donar el ProfesorPORTA, que va saber frarisruetre una visió JUolt JUoderna de la ped

ciència clau en els estudis de la Vida i la Terra. Els JUeus inicis, dins el caIUp de la Micropaleo;n

car definivaIUent els objetius que eIU vaig proposar.

• ·~·U·~~OO
La COIUarCadel Pallars, per les seves característiques geogràfiques i geològiques, és un (<IUanua'b

cia a diferents nivells. No vull dir aIUb això que sigui una zona exclusiva, però reuneix una sè

nants que la fan idònea. Un àrea geogràfica relativaJUent reducïd.a, aJUb estructures geolòllP

terístiques tant des del punt de vista de rnateriais, la sevaexposició i possibilitats d'int:er¡~~

docència a diferents nivells, de la fOrIUació universitària i inclús a nivell de professionedes de la

avantatge que, tal COIUdic, habitualIUent:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA«en aquesta :eonala geologia entra pels ulls».

Per aquesta raó, i no soy l'únic, porto als alumnes de Biologia y Geologia a aquesta zona. BJU

els pocs dies que tenim per liIUitació pressupostària, unesclasses pràctiques de «caJUp»que elsIu.
tridimensional (espacial) ràpida i fonamental en geologia, una visió temporal, una evolucióO

i un registre biòtic (fossilífer) dels diferents organismes en el temps i en els rnitjans.

En relació a la potencialitat he de lamentar que els estats deles autonomies no conteJUplen p

patrimoni natural, les mesures de protecció ni la asignacióde competêncies, En JUoltes oca .

una rior-mafiva tan reestrictiva, alhora que conÍussa, quedificulta tant la tasca docent cOJUla .
Catalunya no s'escapa d'això i pot conduïr, inevitablement, a una lÏIUitació de les possibilitats.

«museu a l'aire lliure» (perquè ho és), pot convertir-se en una fortaleça inexpugnable. Pot

en el qual no es perrnefi ni «mirar». Abans de plantejar un potencial futur s'hauria deresol
tives, amb una adequada valoració per part dels responsables.

• mtQI [¡j. !bJml
Els alumnes, eviderrtrnerrt, tornen iIUpresionats tant per l'aspecte paisajístic cOJUpel ~,

nen. La veritat és que els comentaris, valoracions i el renom. que té la pràctica de cam.p q
ga molt.

•
Las víes d'execució no crec que siguin fàcils. Abans he comentat la cOJUplexitat ~

en relació a la «natura» i entenc que per rnés oferta que es faci a les universitats, cen

cial de geoturisIUe, s'ha de començar per definir, sense protagonismes interesatsi
objetius de les ofertes. Jo estic adscrit a una Universitat que, encara que és del'li
ocuparia que fos desqualificat per «intromissió» en aspectes que entenc deuen

Catalunya.

• •
M'agradaria poder tornar tots els anys amb als «JUeus» alwnnes per recQ

que és lacomarca,NOJUés espero que l'excelència de la zona pugui seguir ~

professionals i que aquells afeccionats a la Paleontologiasàpiguen el valor

siderin cOJUun patrimoni privatiu sinó COIUun be cultural icientífic i

tudi per part d'aquells que s'hi dediquen .•edcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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e c c lo n s

m u n ic ip a ls
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Pallars, Jussà Lleida
---------- -----, . Dipòsit Legal L-818-1992
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