SUPO-SUPO POBLATÀ

“M’agrada crear tecnologia que pugui millorar el benestar de la gent”
La Judith Amores té 29 anys, és enginyera Multimèdia i viu des de fa 6 anys a Boston, on investiga a
l’MIT (Massachusetts Institute of Technology), considerada una de les millors universitats del món.
Com arribes a estudiar a l’MIT?
Estava estudiant enginyeria a la URL i a través d’unes
pràctiques que vaig fer a la universitat vaig
adonar-me que m’agradava molt la interacció amb
l’ordinador i això em va fer descobrir l’MIT. Per aquest
motiu, l’últim any de carrera me n’hi vaig anar com a
estudiant visitant i, en acabar, em van becar per
fer-hi el màster. Va ser un somni, perquè de 400
persones només ens van agafar a 4.

treu essències específiques quan hi ha canvis, per
exemple, del ritme cardíac. En aquell moment es pot
fer sortir una olor per calmar-te o també es pot fer
que durant una etapa específica del somni l’olor reactivi una memòria dirigida.

I com t’ho fas per ser aquest 1% escollit?
La veritat és que vaig treballar moltíssim, més de 12
hores diàries. M’ho passava tant bé que vaig donar el
màxim de mi mateixa. També crec que el meu perfil
és diferent, perquè tinc la mescla entre enginyeria i
disseny i, alhora, vaig tenir molta sort.
Aquesta tecnologia pot solucionar problemes de son?
Hi ha factors que creus que et van posar dificultats?
Exacte, de fet, aquesta és la idea. Ara mateix, quan et
Sí, crec que el fet de ser dona i hispànica és un biaix a
fan un estudi de son et posen uns 22 cables i, en
tenir en compte. He sentit racisme per l’accent que
canvi, amb aquesta tecnologia podries ajudar al
tinc quan parlo anglès, cosa que no m’havia plantejat
metge des de casa i mirar-ho tu mateix, ja que és molt
mai quan vivia aquí. Per això, una de les coses de les
més específic.
quals estic més orgullosa és que soc la primera dona
I ara què faràs?
del grup de fer un doctorat.
Un post doctorat al Harvard Medical School amb la
idea de veure com utilitzar aquestes tecnologies en la
“Per crear tecnologia que impacti
medicina. Vull continuar fent investigació però alhora
les persones les has d’entendre”
posar en pràctica els coneixements i intentar
moure’m en el camp de medicina.
Què hi fas concretament?
Ara hi estic fent el doctorat, que té com a tema T’ imaginaves arribar aquí quan feies 2n de Bat.?
d’investigació en general la Human computer interNi de broma, era un somni, de fet, encara ho és! De
action. D’una banda, és l’estudi de com les persones
l’institut, sempre li agrairé al César Bosch aquesta
interaccionen amb qualsevol tipus de tecnologia i,
frase: “un enginyer és una persona que té enginy i
de l’altra, la creació de la innovació tecnològica.
creativitat, no només és una cosa tècnica, sinó que cal
Específicament treballo en l’àmbit del benestar i de
pensar i innovar”, això em va obrir els ulls i em va fer
la memòria: com crear tecnologia que sigui multipensar que volia ser enginyera.
sensorial perquè és molt interessant per millorar Et veus tornant?
l’insomni, reduir l’ansietat, la memòria...
M’encantaria tornar. A Europa, a Catalunya, que tenim
Per què t’interessa lligar la tecnologia i la psicologia?
de tot: bon clima, menjar, la família i els amics... Si
Perquè si vols crear tecnologia que impacti a les
tinguéssim els mateixos recursos en investigació i en
persones, has d’entendre les persones, t’han de dir
ciència i les mateixes oportunitats que hi ha als EUA,
com se senten, què pensen... El que m’agrada de la
tornaria ara mateix.
tecnologia és poder treballar amb les persones, fer
Què té i què li falta a la Pobla?
que la tecnologia pugui ser d’ajuda per a la gent.
Penso que la Pobla està molt ben posicionada: tenim
Què has creat amb el doctorat?
el llac, dos rius, la muntanya... una natura que és
Una tecnologia que detecta el ritme cardíac i activiespectacular! Tot i això, penso que li falta gent jove i
tat cerebral en temps real i que durant el dia o la nit
això és un problema. Cal pensar com motivar la gent
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EN PORTADA

L’ordenança de circulació preveu
multes d’entre 80 a 6.000 euros

NOTÍCIES

Neix el festival de
música Orígens
Es tracta d’un cicle de concerts que es duu a
terme a Sant Miquel del Pui. Enguany se’n fa una
versió reduïda però vol convertir-se en un
festival de referència al Pirineu.

S’habiliten zones
de bany
EL REPORTATGE

Trencant les fronteres de
l’acollida

L’Ajuntament de la Pobla adequa zones de bany
no vigilades als rius i llacs i n’edita un plànol i
unes recomanacions perquè els banyistes
puguin gaudir d’un espai més segur i net.

35 joves participen
al camp de treball
S’ha ofert una activitat de lleure per als joves i,
alhora, una recompensa, que ha estat un val de
30€ per bescanviar al comerç local.

La Pobla ja disposa
de 13 punts WIFI
Són 13 punts gratuïts d’alta qualitat que s’han
instal·lat gràcies a la subvenció europea
WIFI4EU, que ha finançat el 100% de l’actuació.

Un retrat de l’associació més antiga de la Pobla

L’AJUNTAMENT INFORMA

Tomàs G. Espot

Es crea un nou canal de comunicació
amb la ciutadania

Gaudir d’una Pobla neta és
responsabilitat de tothom

L’Ajuntament posa en marxa una iniciativa per millorar
la participació ciutadana i la transparència. Es tracta de
“L’Ajuntament respon”, un espai de participació ciutadana que es duu a terme cada quatre mesos en què els
membres del consistori parlen dels plans, projectes i
actuacions que s’estan desenvolupant, així com responen els dubtes, preguntes i inquietuds dels poblatans i
les poblatanes. La primera edició d’aquest nou canal va
ser virtual el passat 19 de juny i la podeu recuperar al
canal Youtube de l’Ajuntament.

L’Ajuntament ha iniciat la campanya “Gaudir d’una
Pobla neta és responsabilitat de tothom” amb l’objectiu
fer un bon ús dels contenidors del municipi. Aquesta
campanya dona 5 consells per millorar la recollida de
residus de la Pobla: llençar les escombraries a partir de
les 19 h per evitar les males olors, dipositar els residus
dins dels contenidors pertinents, llençar les mascaretes
i guants al contenidor gris, deixar els contenidors
tancats i portar a la deixalleria els objectes que no tenen
cabuda al contenidor.

ELS PARTITS OPINEN

El Sota l’Arbre de les Roques Roies
Aquest any vivim una catàstrofe sense parangó que ens
obliga a aprendre nous costums. Portar mascaretes,
rentar-nos les mans amb hidrogels i a mantenir una
distància social. S’acusa sovint els joves dels nous rebrots,
però des que es va acabar el confinament, la manca de
control per part de les autoritats ha estat manifesta.
El PSC, novament, ha demanat al senyor alcalde que ens
expliqui què fa el consistori en previsió de rebrots. I hem,
novament, obtingut com a resposta
les mateixes vaguetats. Ens vol
convèncer, però no ens ofereix dades.
Assegura que ajudarà, però la realitat
és que no ens proporciona una sola
dada sobre quants diners s’han gastat,
quins plans concrets segueixen,
quines accions concretes i ordres s’han
donat per respondre davant d’aquesta
pandèmia. Bona voluntat, bons desitjos, sí, però cap informació contrastable.
Aprovat el Projecte del camp de futbol a l'Àrea, amb el
vot en contra del PSC.
En el ple del dia 6 d'agost s'ha aprovat un nou camp de
futbol amb una inversió de 1.420.000 euros, en 3 fases i
encara ens temem que es pugui encarir més. Nosaltres hi
hem votat en contra pels següents motius: la inversió ens
sembla desproporcionada hipotecant el futur de possibles
infraestructures més prioritàries, com per exemple el Pla
Director de l'Aigua, el mur de la Riba o unes piscines. L'emplaçament no el creiem el més adequat, perquè és un

terreny car on construir, a més el projecte no contempla
una zona d'aparcaments. Finalment, no hi ha cap pla de
finançament. La impressió que tenim és que el senyor
alcalde està duent a terme una gestió molt imprudent:
només contempla una opció al camp de futbol, s’hi entesta en ella malgrat l'augment exorbitant dels costos i ho fa
sense finançament.
Contenidors d'escombraries i papereres
En aquests dies l'equip de govern de l'ajuntament fa una
campanya a base d’adhesius, per conscienciar la gent, a la
qual el nostre Grup Municipal hi dona suport. Però creiem
que per fer més eficaç aquesta campanya, el ciutadà
hauria de disposar dels mitjans
adequats, com tenir els contenidors
ben col•locats, a una distància raonable de casa i comptar amb papereres
suficients. Creiem que per tenir un
poble net, cal educar els nostres
infants sobretot amb l’exemple.
L'administració ha de posar els mitjans
i facilitar el civisme dels nostres
conciutadans.
Camí de la Riba i camins en general
Al darrer ple hem tornat a insistir en la necessitat de la
reparació del Camí de la Riba, ja que el seu estat és deplorable i en alguns trams ni tan sols s'hi pot passar. Dos dels
camins pels quals es baixava a l'horta del Flamisell estan
inutilitzats. Per altra part hi ha parets caigudes del camí
entre el carrer d'Oran i la plaça Argenteria. Creiem que
s'hauria de prendre mesures des de l'Ajuntament perquè
els propietaris els reparessin a la major brevetat. Hem
demanat també la millora de la pista que va del Polvorí a la
Cambra d'Aigües i els camins de l'Horta del Flamisell.
Grup Municipal del PSC

L’EQUIP Alba Alegret, Alba Jussà, Carles Canal, Àngels Casemiro, Montse Ferrer, Tomàs G. Espot, Ramon E. Guimó, Grup
Municipal del PSC, Joan Llimiñana, Oleg Subirà
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Els conceptes i opinions expressats en els articlesbutlleti@lapobladesegur.cat
d’aquest butlletí no
representen necessàriament l’opinió de l’equip redactor.

ARA FA 100 ANYS...

Comptar els llibres i els manuscrits que s’han perdut al
llarg dels anys és una tasca inassolible, com també ho
és imaginar tots els coneixements, històries i dades
sobre èpoques passades que han desaparegut per
sempre. Hi ha vegades, però, que gràcies a un cop de
sort, topem amb un document que avui en dia es
podria considerar una relíquia o fins i tot un tresor.
Aquest és el cas del manuscrit que veieu a la fotografia.
Es tracta d’un llibre d’actes de la Pobla i data del segle
XVI. A part de ser possiblement un dels manuscrits més
antics documentats al poble, la informació que figura
en les seves 72 pàgines és clau per entendre com era la
vida a la vila entre el 1753 i el 1690. Sense dubte, la
dada més important és que la Pobla comptava amb
una de les associacions més antigues de tota CataImatge del manuscrit editat per la confraria (Foto: Arxiu Casa Xerallo)
lunya i segurament de l’Estat Espanyol: la Confraria de la
Mare de Déu de Ribera. Més enllà de ser una entitat dedicada a lloar la patrona del poble, la confraria era un eix
fonamental de la vida social de la Pobla durant l’Edat Moderna.
Primer, perquè és precisament l’entitat qui va elaborar aquest manuscrit on, entre altres coses, hi figura el cens de
població, molt abans que la parròquia documentés els naixements, els casaments i les defuncions, així com la llista
de batlles i dels carrers del poble. A les seves pàgines, a més, hi consten els noms de les famílies més importants de
l’època i que ostentaven tant el poder polític com el religiós. Així, trobem que un membre de la casa Llorens i Torres
(de la masia de Mas de Segur) era l’alcalde, mentre que Josep Orteu de Miravalles (de casa Orteu) era el rector. Al
manuscrit també hi figuren cognoms que tot i el pas dels segles encara perviuen avui en dia, com ara Serra, Aleu,
Montaner, Vilanova o Capdevila. Es podria pensar que es tractava d’una organització tancada i reservada per a les
famílies de més prestigi, però sorprenentment, en aquest cas no era així. Evidentment, la confraria era una entitat
jeràrquica, on els càrrecs més alts, com ara el de confrare major, l’ocupaven les persones més adinerades de la
Pobla. Tanmateix, aquesta era una germanor oberta a tots els veïns, i on els joves tenien un especial protagonisme,
ja que sovint es reunien a les eres per discutir els temes d’actualitat que afectaven el poble.

FOTODENÚNCIA

Aporto algunes fotografies que demostren com alguns poblatans
i poblatanes han confós les papereres amb algun nou tipus de
contenidor. Ignasi Doll i Cos

Podeu enviar la vostra fotodenúncia a:
butlleti@lapobladesegur.cat

Des de l´Ajuntament som conscients de
l’enrenou que ha causat el fet de treure
papereres de la via pública. Aquesta actuació respon a diferents criteris :
- Per un costat les papereres actuals de boca
grossa no afavoreixen el reciclatge, ja que
s´hi llença indistintament tot tipus de
brossa, fins i tot la que generem a casa ( tal i
com es veu a les fotos )
- Algunes estaven molt properes a bateries
de contenidors, on es pot llençar la brossa al
contenidor que toca i afavorir la recollida
selectiva
- D´altres estaven en molt mal estat i calia
reposar-les.
La nostra voluntat és tornar a equipar la via
pública amb papereres que afavoreixin la
tria selectiva de residus i situades on
creguem que estratègicament són més
necessàries.
Gràcies per la vostra comprensió !!
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QUI SOM?

#ASSOCIATIVAMENT

On ens pots trobar?
Cada dimecres a la Sala Anna Ma Janer, de 21 a 23h.
Telèfon de contacte: 696 00 46 10

QUÈ FEM?

Som un grup de persones, homes i dones, d’edats diferents,
que compartim el gust i l’afició per la música i el ball country.
Fa poc que ens hem constituït com a associació, tot i que ja
fa uns tres anys que ens trobem. Aquí, a la Pobla, tot va
començar per una anècdota familiar: a la boda de la filla
d’una de les companyes, on els nuvis van ballar una cançó
country. A partir d’aquí, aquestes companyes ens van anar
engrescant a d’altres i, per mitjà d’una activitat organitzada
des de l’Ajuntament, el setembre del 2017 ens vam
començar a trobar una vegada a la setmana, fent un curs
d’iniciació, amb l’ajuda de l’Antonio, un dels companys de
l’associació que en té un gran domini i sap, amb molta
paciència, engrescar-nos. El més important d’aquestes
trobades és destacar les relacions d’amistat, l’alegria que ens
aporta i el repte de superació diari, ja que cada ball té passos
diferents i cada any anem pujant una mica el nivell. Es treballa molt la memòria i la coordinació. Totes i tots hem d’anar a
la una. En resum, fem exercici físic i mental! És molt engrescador i ens ajudar a desconnectar dels encaboriaments i, al
mateix temps, gaudir-ne.

A part de trobar-nos cada setmana per repassar i aprendre nous balls country, també ens trobem per ballar amb
altres companys i companyes de pobles veïns (trobades de grups country de la comarca i de la província).
Una vegada a l’any organitzem una trobada a la Pobla, on assisteixen grups de country de la comarca, la província i
d’altres llocs de Catalunya. Tots els grups de country formem com una gran família que, quan es troba, crea un
ambient especial i amb molt bona companyonia. El nostre lema és sempre sumar i ser un grup de persones que ens
aportem coses positives les unes a les altres. Tots i totes hi sou benvinguts i benvingudes.

#lapobladesegur
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#igerspobla

@taillefer.photographe

@jantoniromero

@josesean

@joanllimi

@fornons

@lluis_oliva_diaz

EN PORTADA

La nova ordenança de circulació preveu multes d’entre 80€ a 6.000€
L’ordenança de circulació, que va ser aprovada el passat mes de maig, té com a objectiu garantir la seguretat i
l’ús de la via pública i preveu multar les infraccions a partir del proper 14 de setembre.
Alba Alegret

La regulació de la circulació dins de la Pobla de Segur era
una assignatura pendent que ha quedat resolta amb
l’aprovació de l’ordenança general de circulació, una
normativa que dona potestat als Vigilants Municipals de
multar les infraccions que tenen lloc dins de la població.
Aquesta regularà la circulació de vehicles, vianants i
altres mitjans de transport per les vies urbanes
mitjançant infraccions lleus, sancionades amb imports
de fins a 100€; infraccions greus, amb multa de fins a
200€ i infraccions molt greus, amb multa de fins a 500€.
A més, la infracció de conduir vehicles que tinguin
instal•lats inhibidors de radar o qualsevol altres mecanismes encaminats a interferir en el funcionament dels
sistemes de vigilància de
trànsit se sancionarà amb
una multa de 6.000 euros
sense reducció. Les multes
es podran pagar amb una
reducció del 50% si es
paguen dins del termini de
vint dies naturals.
Aquesta ordenança serà
d’aplicació a totes les vies
públiques aptes per a la
circulació, a les vies que
sense tenir aquesta aptitud
siguin d’ús comú i també a
les vies i terrenys privats
que siguin utilitzats per un
col•lectiu de persones. En aquests espais queda prohibit
i serà sancionat: entorpir la marxa de la resta d’usuaris,
no adequar la conducció a les característiques de la via,
conduir sense les precaucions necessàries, de forma
negligent o temerària, no assenyalar les maniobres o
forçar velocitats brusques, entre d’altres. A més, la
màxima autoritat per regular la circulació seran els
Vigilants Municipals, les indicacions dels quals prevaldran sobre les normes de circulació i qualsevol altra
senyalització fixa, encara que els sigui contradictòria.
L’incompliment dels senyals dels vigilants encarregats
de la circulació tindrà el caràcter d’infracció greu.
L’ordenança també preveu que les persones que hagin
estat denunciades per infracció i no estiguin conformes
amb la denúncia, puguin presentar al•legacions a la
Diputació de Lleida, que és qui farà la cobrança de la
sanció. La persona sancionada ho podrà fer en el termini
de vint dies a partir de la data de notificació de la denúncia a través d’un escrit d’al•legacions en el qual consta-

ran, a més de les dades d’identificació de la persona i
del domicili per a notificacions, el número d’expedient o del butlletí de denúncia, la data de la denúncia, la matrícula del vehicle denunciat i tot allò que
cregui convenient per a la seva defensa, així com la
proposició, si s’escau, de les proves oportunes.
Algunes de les sancions que es preveuen tenen per
objecte regular les infraccions de circulació més
comunes a la Pobla, aquí en teniu una mostra:
Sancions lleus, de 80€: Parar en doble fila, no estacionar el vehicle en fila, no respectar les línies i marques d’estacionament, estacionar en un lloc senyalitzat prohibit, estacionar en una parada de taxi, estacionar parcialment en
una vorera, estacionar en
una zona amb línia
groga o línia groga en
zig zag, estacionar en
carrers de doble sentit
on l’amplada de la calçada només permet el pas
de dos vehicles en
paral•lel. No travessar
per un pas de vianants o
transitar per fora la calçada, circular per la vorera
o carrer residencial sobre
un monopatí, patinet o
aparell similar a velocitat
superior al pas d’una persona. Utilitzar aparells de
reproducció de so amb un volum elevat, estacionar
al mateix lloc de la via pública més de 15 dies consecutius o estacionar un vehicle a la via pública en
publicitat de venda del mateix
Sancions greus, de 200€: estacionar en doble fila, a
sobre la vorera creant perill, en un pas de vianants o
davant d’un gual, estacionar el vehicle de manera
que obstaculitza la circulació o impedint la visibilitat.
Parar en un pas de vianants, parar en una vorera
creant perill pels vianants, no portar el cinturó de
seguretat, no respectar la senyalitació d’una via,
circular amb un vehicle sense moderar la velocitat,
no respectar la prioritat de pas dels vianants o recórrer marxa enrere una distància superior a 15 metres.
No cedir el pas en una intersecció senyalitzada, a més
dels 200€ de multa té una sanció de 4 punts.
Sancions greus, de 500€: Circular en sentit contrari,
que a més també té una sanció de 6 punts
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En aquesta sopa de lletres heu de trobar-hi el nom
de 33 pobles del Pallars Jussà. Podeu llegir-los en
horitzontal, vertical o diagonal, al dret o al revés.

NOTÍCIES BREUS

Neix el festival de música Orígens
La Pobla ha acollit el cap de setmana del 7 i 8 d’agost la primera edició del
festival de música Orígens, un cicle que té com a objectiu acostar iniciatives
musicals diverses i convertir així la Pobla en un poble de referència a l’Alt
Pirineu i Aran en l’àmbit cultural. Tot i la pluja, l’èxit d’aquesta primera edició
ha estat rotund, les entrades pels concerts dels cantautors Roger Mas i el Petit
de Cal Eril estaven esgotades i Sant Miquel, origen de la Pobla, s’ha omplert de
persones que han gaudit de música en directe. Enguany l’Orígens s’ha vist
reduït, tant pel que fa als concerts com a l’espai, a causa de la COVID-19, però
és una declaració d’intencions del que arribarà a les properes edicions.

S’habiliten zones de bany al llac i als
rius

L’Ajuntament ha decidit apostar per adequar les zones de
bany dels rius i dels llacs arran de la decisió de no obrir la
piscina municipal a causa de les mesures sanitàries de la
COVID-19. Aquesta actuació s’ha dut a terme a zones ja
freqüentades pels banyistes: la bassa del Flamisell; la
zona de Sant Joan i del Xiringuito al llac i els Eixavegons,
la bassa de Vallcarga, la Barraca i la presa de Llania al
Noguera. Aquestes àrees s’han desbrossat i s’hi han
millorat els accessos, com és el cas de la creació d’unes
escales a la zona dels Eixavegons, i també s’ha habilitat
àrees d’aparcament en alguns d’aquests espais. A més,
s’ha reobert el camí de la ribera de la Noguera perquè així
els banyistes puguin accedir a peu o amb bicicleta a totes
les zones de la vora del riu.

40 nens i nenes són atesos pel
servei de reforç escolar
Un total de 40 nens i nenes de la Pobla de Segur
són atesos setmanalment pel servei de reforç
escolar que l’Ajuntament va reempendre de
forma presencial a principis de juny. Són nens i
nenes amb edats compreses entre els 6 i els 14
anys i que, de forma coordinada amb l’Escola,
l’Institut i el departament de Serveis Socials del
Consell Comarcal, s’ha considerat que necessiten
aquest reforç durant l’estiu. S’ha donat suport a
tasques de reforç de continguts escolars però
també s’han fet activitats lúdiques i manualitats.
Dels 40 nens i nenes atesos, 33 són alumnes de
Primària i 7 són alumnes del primer cicle d’ESO de
l’Institut.

35 joves participen al Camp de treball local
L’Ajuntament ha tornat a dur a terme el camp de treball local per a joves de 12 a 18
anys. Aquest any, però, ha tingut un format i una recompensa diferents a causa de
la COVID-19. Així doncs, d’una banda, els joves s’han distribuït en grups de com a
màxim 10 persones, guiats per una monitora, per realitzar tasques de manteniment, creació de murals, creació d’una ruta de geocaching i l’obertura del Jardí dels
llibres. D’altra banda, la recompensa també s’ha modificat a causa de la incertesa i,
en comptes d’anar a Port Aventura, tots els joves participants han rebut un val
descompte de 30€ als comerços de la Pobla. L’objectiu del projecte és promoure la
participació i el compromís dels joves i, a més, crear vincles amb el poble.

Foto: CEPS

El Vianda es posposa al 2021

En marxa els punts WIFI gratuïts

La decisió ha estat motivada per la crisi econòmica i
social derivada del COVID19, i per la incertesa pel futur
més proper. En aquest marc, Vianda, Festival
Gastronòmic de Muntanya, inicialment previst per al
maig de 2020 però que ja havia estat ajornat al setembre d’enguany, torna a posposar-se, en principi, fins a l’1
de maig de 2021, sempre que la situació sanitària ho
permeti. Vianda vol ser un esdeveniment de referència
en el calendari pirinenc i, en ser la primera edició, es
considera del tot necessari que les condicions siguin les
òptimes, tant per poder garantir la seguretat sanitària
com de mobilitat.

Els poblatans i les poblatanes i visitants disposaran
de tretze punts wifi gratuïts d’alta qualitat a espais
públics exteriors. Aquesta iniciativa s’emmarca dins
el programa Wifi4EU, 100% subvencionat per la
Comissió Europea. La Pobla és un dels 40 municipis
catalans seleccionats que ha rebut un ajut de
15.000€ per finançar la instal·lació de connexions
wifi. El Parc Alcalde Boixareu, la Sala Anna Maria
Janer, la Plaça de l’Ajuntament, l’exterior de l’oficina
de Turisme, l’estació d’autobús, l’edifici Raiers II, el
Poliesportiu municipal, la llar d’Infants o la zona
esportiva de l’Àrea són els indrets amb punts d’accés.
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EL PASSATEMPS

Solucions al passatemps anterior:
Horitzontals: Ceferí Rocafort – Congost - General Moragues - Llorenç i Torres – Madrid – Noguera - Països Catalans - Pou – Riba – Sac.
Verticals: Arbre - Camil Cases – Collegats – Costapera - Doctor Casanovas - Doctor Durany - Estació - Font – Major - Pau Claris - Pintor Villà
- Verneda
Diagonals: Bellavia – Catalunya – Indústria – Llac – Oran – Pallars – Pedrera – Pirineus – Raiers – Raval - Sant Miquel del Pui.

GASTRONOMIA

Conill farcit
Ingredients
* Un conill
* Carn picada
* Cansalada viada
* Un ou
* Oli

* Sal
* Pebre
* Ceba
* Un raig de conyac
* Una fulla de llorer

Realització
1.- Prepareu el farcit trinxant el fetge de conill i la cansalada viada.
Adjunteu-ho a la carn picada, juntament amb un ou batut.
Poseu-hi pebre i sal i formeu-ne una massa.
2.- Poseu aquesta massa dins la panxa del conill i cosiu-lo.
3.- Doblegueu el cap i les potes cap a la panxa i lligueu-lo amb fil d’empalomar.
4.- Poseu-lo a daurar en una cassola amb oli (temperatura alta).
5.- Incorporeu-hi la ceba.
6.- Un cop fregit, tireu-hi un rajolí de conyac i una fulla de llorer.
7.- Deixeu-ho coure a temperatura baixa durant una hora.
Consell pràctic
S’aconsella servir el conill acompanyat de bolets: carreretes, ceps, múrgoles, etc.
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EMPRENEDORIA

La COVID-19 marca les festes poblatanes del 2020

FOTONOTÍCIES

“És molt agraït veure el progrès dels alumnes”

Bàsquet 3x3

Parlem amb Etienne André, fundador de l’acadèmia d’idiomes Toplingua
Carles Canal i Oleg Subirà

En què consisteix la teva empresa?
És una acadèmia d’idiomes que ofereix classes de
llengües, bàsicament d’anglès i francès, però també
serveis de traducció del català, castellà, anglès, holandès
portuguès al francès, bàsicament, i també al català, castellà i a anglès.

molta estona en el mateix, i perquè són molt divertits i és
molt agraït veure com progressen. I, per altra banda, amb
els adults la satisfacció és veure que aconsegueixes motivar-los vers l’aprenentatge durant varis anys.

I què prefereixes, traduir o ensenyar?
M’encanta la combinació de les dues activitats. Per mi és
Com va sorgir la idea de muntar l’acadèmia?
ideal perquè no em canso mai de cap feina. La traducció té
Mira, va sorgir durant la crisi. La meva dona treballava de l’avantatge que pel que fa a l’horari és molt més flexible i en
professora de francès i havia d’anar a fer classes a molts canvi les classes no ho són.
llocs diferents de Lleida. Una nit, parlant per telèfon amb
Quina és l’anècdota més curiosa que t’ha
ella, vam decidir de muntar alguna emprepassat a l’acadèmia?
sa en el nostre poble, perquè ella no
Bé, no és ben bé una anècdota. Però hi ha el cas
hagués de fer tants viatges. I així és com
d’una alumna jubilada, que em sorprenia
aparèixer la idea de l’acadèmia.
perquè sempre s’apuntava tots els exercicis en
De petit ja pensaves de dedicar-te a
un quadern, feia totes les activitats a casa, ho
això?
anotava tot de diferents colors i qualsevol cosa
La veritat és que de petit no sabia que em
que no entenia m’ho preguntava. La veritat és
dedicaria al món dels idiomes. Jo, de molt
que era un exemple de motivació, una persona
petit, volia ser ciclista professional i,
amb un interès enorme per aprendre.
després, carnisser. Finalment, a secundària,
Consideres que et guanyes bé la vida per la
va ser quan se’m va definir la idea de
feina que fas?
centrar-me en els idiomes.
Em guanyo bé la vida en el sentit que tinc la sort que faig
Estàs a gust fent la teva feina? La canviaries?
una cosa que m’encanta. En el sentit econòmic, em permet
M’encanta el que faig. I és una gran sort, perquè hi dedico viure on vull i tenir tot allò que necessito. Com diu la dita “no
bastants hores i no he tingut temps de pensar en una altra és més feliç qui més té, sinó qui menys necessita”.
cosa que m’agradi més. De moment, doncs, no la canviaCreus que ha augmentat l’interès per aprendre anglès?
ria.
Sí, ara els nens comencen més d’hora, a P5 i això fa que
Si no et dediquessis a això, a què et dedicaries?
estiguin preparats molt més joves per als exàmens oficials.
La veritat és que no ho sé, però segurament seria alguna Actualment, tenim alumnes que fan exàmens del B1 a final
activitat que també estigués relacionada amb l’ensenya- de 2n d’ESO, el B2 a 4t d’ESO i l’objectiu és sortir amb el C1 a
ment. O bé a un altre àmbit completament diferent: em la butxaca quan acabin 2n de bat. Tot i que pugui semblar
dedicaria al món del teatre (l’humor concretament) i la que començar de tan petits no aporta gaire, començar amb
música.
rigor molt d’hora assegura una bona pronunciació i bons
hàbits que t’acompanyen durant anys. També em trobo
Et segueix agradant la teva feina com el primer dia?
Com el primer dia, potser no, perquè ara m’agrada d’una amb pares o padrins que volen aprendre anglès quan
altra manera. Amb l’experiència que tinc en l’actualitat, viatgen a visitar els fills o nets que viuen a l’estranger.
intento anar millorant i aportar cada cop més coses. El que
continua com el primer dia és el fet que, sempre que
preparo les classes, tinc la mateixa pressió perquè tot surti
bé.

Què t’agrada més, treballar amb nens o amb adults?
Bé, m’agrada treballar amb tots dos. Cada públic té el seu
encant i la seva dificultat. Per una banda, amb nens és
molt exigent, perquè has de preparar les classes de
manera molt escrupolosa per tenir una resposta dinàmica
a cada moment, atès que no poden mantenir l’atenció
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Com us heu adaptat a la COVID-19?
Vam reaccionar molt ràpid i el mateix dilluns 17 de març
vam començar a fer classes online. El gran avantatge és que
hem pogut continuar les classes tant per als alumnes que
s’examinaven al juny com per a la resta d’estudiants. Cal
reconèixer que el ritme d’aprenentatge ens ha sorprès
gratament ja que, fins i tot, vam poder fer més continguts
del previst. A més, tot el que hem après amb les noves
tecnologies i ensenyant a distància ens permet assegurar
un ensenyament complet, enriquidor i motivador en cas de
rebrot.

Baixada simbòlica de tres falles

Un rai menat pels més joves baixa per la Noguera Se celebra una Festa Major reduïda sense Fem Colla

Cicle de música i cinema a la fresca

13 joves d’arreu de Catalunya particiLa Pobla acull la celebració del
pen al camp de treball de la Guerra Civil dia de l’orgull LGTBIQ+ al Pallars

Contes d’estiu al jardí

1r concurs de balcons florits
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EL REPORTATGE

Trencant les fronteres de l’acollida
El Pallars és un lloc dinàmic, amb gent que arriba i d’altra que se’n va. Acollir aquest moviment de persones pot contribuir a frenar el despoblament i a imaginar futurs sostenibles i diversos per la comarca. En aquest sentit, des de fa uns
mesos Tremp allotja 10 joves d’entre 16 i 21 anys que han migrat sols; nois a qui s’acompanya en els seu procés d'inserció al món laboral, social i cultural del Pallars. Aquesta és una de les accions que contempla el Projecte transfronterer
AVENIR - POCTEFA i que pretén ser una oportunitat pel desenvolupament del territori, a banda i banda dels Pirineus.

Alba Jussà

Les migracions humanes són presents al llarg de la
història, tot el que som i coneixem està condicionat
per elles. La nostra cultura i la nostra societat són fruit
d’un intercanvi constant entre sabers d’un lloc i maneres de fer d’un altre. I és que d’alguna forma, les migracions ens mantenen en vida, ja sigui fugint de situacions adverses, o bé fent passos per millorar les
nostres condicions i propòsits de vida. O el que seria el
mateix: ens permeten pensar que hi ha altres futurs
possibles.
Des de fa segles, les migracions han anat modelant la
geografia humana de les viles i valls pallareses i algunes d’elles han deixat símbols evidents de transformació. Qui no ha sentit a parlar del Pallars de les
hidroelèctriques? Diuen que tot va començar el 1911
amb la construcció de les primeres centrals, que van
requerir una gran quantitat de mà d’obra procedent
d’arreu de la Península. Parlen d’uns 4.000 treballadors a la Vall Fosca, alguns eleven la xifra a 10.000 a la
Conca de Tremp...
Però anem a pams, en aquell moment el Pallars Jussà
estava en crisi. Les sequeres havien malmès les collites
de cereals i la fil•loxera havia arrasat amb les vinyes.
Entre el 1900 i el 1911, la comarca va perdre un terç de
la població i la situació era tan alarmant que les autoritats locals van proposar enviar una petició al president
de l’Argentina per demanar-li terres per fer una emigració pallaresa col•lectiva. I és que durant els primers
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anys del segle XX, el vaixell Infanta Isabel, que cobria la
ruta Barcelona – Buenos Aires, va anar carregat de
pallaresos que buscaven nous paisatges que els
volguessin acollir.
Sembla que a partir del 1911, l’explotació hidroelèctrica al Pallars va frenar temporalment aquella crisi. Sens
dubte, això no hauria estat possible sense els centenars de treballadors que van venir d’arreu, alguns d’ells
per quedar-se.
Aquest és un dels tants exemples històrics que
podríem enumerar per establir una comparativa amb
el moment actual. El Pallars segueix sent un territori
que es mou, però al mateix temps té un elevat índex de
despoblament, sumat a un envelliment de la població,
que es pot veure agreujat per la nova crisi econòmica.
Davant d’això, diversos estudis i experts, apunten que
les comunitats migrades contribueixen a frenar aquesta tendència.
Remar per una vida millor
Entre els diferents col•lectius de persones migrades
que opten per buscar opcions de vida en el nostre
territori, hi ha els joves que han migrat sols, és a dir,
persones que quan eren menors d’edat van emprendre un projecte migratori sense cap referent adult al
seu costat. A Catalunya, la majoria són nois d’origen
marroquí, tot i que n’arriben d’altres procedències.
Evidentment, hi ha noies que també decideixen
emprendre un procés migratori soles, però cal tenir en

compte que elles estan més exposades a situacions de
vulnerabilitat. És per això que la proporció de noies és
més baixa.
Molts d’aquests joves arriben a la Península a través
del mar, en les anomenades pasteres; es tracta d’un
viatge ple de perills i incertesa, un viatge que pot
acabar amb la mort. Existeix un altre mètode anomenat risky, que consisteix a amagar-se als baixos dels
camions que viatgen del Marroc a la Península amb
vaixell, o bé a saltar a la mar i nedar fins arribar en una
de les embarcacions. Al llarg del seu trajecte, aquests
adolescents han d’afrontar dificultats diàries, i en
ocasions traumàtiques, fins arribar al punt on volen
desenvolupar el seu projecte de vida. Un punt que de
vegades se situa a Catalunya, on han de seguir superant les traves de la Llei d’Estrangeria.
Cal tenir en compte que aquests joves arriben al país
amb un projecte migratori definit i sovint la seva família participa en els costos del
viatge. Per tant, es tracta d’un
projecte personal i familiar, un
projecte que se centra en la qualitat de vida, on l’educació juga un
paper important, així com el fet de
poder escollir el propi destí
segons les motivacions i habilitats
personals. Alguns d’ells han
acabat els estudis obligatoris als
seus països d’origen, fet que els
obre més portes de futur.
En els darrers anys, l’arribada de
joves que han migrat sols ha anat
en augment, amb un important
flux entre el 2016 i el 2019, en
especial l’any 2018. Aquest increment de l’arribada de menors va
provocar un col•lapse en el sistema d’atenció a la infància i l’adolescència, tal com se’n van fer
ressò nombrosos mitjans de
comunicació, que mostraven com
molts d’aquests nois havien de passar diverses nits a
les comissaries dels Mossos d’Esquadra per falta de
places d’acollida. A poc a poc, s’han anat obrint
centres arreu del territori per cobrir aquesta demanda.
Tot i això, la situació de molts d’aquests joves s’agreuja
quan arriben a la majoria d’edat, ja que sovint han
d’abandonar els centres (alguns d’ells trobant-se en
una situació administrativa irregular). Tant des de la
societat civil organitzada, com des de l’administració,
es van implementant mesures i projectes per donar
resposta a aquesta realitat. L’objectiu és acompanyar-los en la seva transició cap a la vida adulta, un
factor clau per aconseguir una major integració i un
assoliment dels propòsits de vida.

EL REPORTATGE
Els Pirineus, tarteres de futurs
Seguint aquesta línia, Tremp acull 10 nois d’entre 16 i
21 anys en els anomenats Pisos per a Joves Vinculats a
Programes d’Inserció Laboral (PIL) que gestiona l’entitat pallaresa Alba Jussà SCCL. Es tracta d’una iniciativa
pionera que promou els Pirineus com a terra d’acollida
i integració dels joves que han migrat sols, en el marc
del projecte AVENIR, que està confinançat pel Fons
Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER), a
través del Programa Interreg V-A Espanya-França-Andorra (POCTEFA), creat per la Unió Europea.
L’AVENIR es desenvolupa entre França i Catalunya amb
l’objectiu de compartir i comparar models d’actuació
en els processos d’inclusió formativo-laboral i
permanència dels joves que han migrat sols en
ambdós territoris pirinencs. El projecte té una durada
de tres anys i permet impulsar
l’Estratègia catalana d’acollida i
inclusió d’infants i joves que han
migrat sols. Entre els diferents
actors implicats, també hi participen el Govern de Catalunya a
través de diferents serveis i departaments, la Universitat de Barcelona, el Consell Comarcal del
Pallars Jussà, Pallars Actiu SA i
l’Ajuntament de Tremp.
Tal com va afirmar el conseller de
Treball, Afers Socials i Família,
Chakir El Homrani, en la presentació del projecte a la comarca,
aquest “suposa una oportunitat
per reflexionar sobre quin és el
futur del territori, com generar
activitat econòmica sostenible i
oportunitats perquè els pobles
no es buidin”. A més, amb el fenomen migratori, les societats occidentals, tan avesades a viatjar
lluny de casa per conèixer altres realitats, tenen l’oportunitat d’experimentar i nodrir-se d’aquest intercanvi
cultural sense sortir de la comarca.
Els joves que s’allotgen en pisos de Tremp ja han conegut diferents iniciatives i serveis del Pallars, participen
en activitats de lleure i voluntariat, s’estan formant per
desenvolupar-se amb autonomia pel territori i tenen
moltes ganes d’establir-se i assolir el seu projecte vital.
Els nostres paisatges humans, amb les seves conques i
valls, muntanyes, rius i boscos, poden sumar-se a
l’esforç col•lectiu per dissenyar un futur sense l’amenaça constant de crisi, manca d’oportunitats o despoblament; un futur en què les migracions i els desplaçaments es facin per decisió i no per necessitat.
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El Pallars és un lloc dinàmic, amb gent que arriba i d’altra que se’n va. Acollir aquest moviment de persones pot contribuir a frenar el despoblament i a imaginar futurs sostenibles i diversos per la comarca. En aquest sentit, des de fa uns
mesos Tremp allotja 10 joves d’entre 16 i 21 anys que han migrat sols; nois a qui s’acompanya en els seu procés d'inserció al món laboral, social i cultural del Pallars. Aquesta és una de les accions que contempla el Projecte transfronterer
AVENIR - POCTEFA i que pretén ser una oportunitat pel desenvolupament del territori, a banda i banda dels Pirineus.
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Les migracions humanes són presents al llarg de la
història, tot el que som i coneixem està condicionat
per elles. La nostra cultura i la nostra societat són fruit
d’un intercanvi constant entre sabers d’un lloc i maneres de fer d’un altre. I és que d’alguna forma, les migracions ens mantenen en vida, ja sigui fugint de situacions adverses, o bé fent passos per millorar les
nostres condicions i propòsits de vida. O el que seria el
mateix: ens permeten pensar que hi ha altres futurs
possibles.
Des de fa segles, les migracions han anat modelant la
geografia humana de les viles i valls pallareses i algunes d’elles han deixat símbols evidents de transformació. Qui no ha sentit a parlar del Pallars de les
hidroelèctriques? Diuen que tot va començar el 1911
amb la construcció de les primeres centrals, que van
requerir una gran quantitat de mà d’obra procedent
d’arreu de la Península. Parlen d’uns 4.000 treballadors a la Vall Fosca, alguns eleven la xifra a 10.000 a la
Conca de Tremp...
Però anem a pams, en aquell moment el Pallars Jussà
estava en crisi. Les sequeres havien malmès les collites
de cereals i la fil•loxera havia arrasat amb les vinyes.
Entre el 1900 i el 1911, la comarca va perdre un terç de
la població i la situació era tan alarmant que les autoritats locals van proposar enviar una petició al president
de l’Argentina per demanar-li terres per fer una emigració pallaresa col•lectiva. I és que durant els primers
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anys del segle XX, el vaixell Infanta Isabel, que cobria la
ruta Barcelona – Buenos Aires, va anar carregat de
pallaresos que buscaven nous paisatges que els
volguessin acollir.
Sembla que a partir del 1911, l’explotació hidroelèctrica al Pallars va frenar temporalment aquella crisi. Sens
dubte, això no hauria estat possible sense els centenars de treballadors que van venir d’arreu, alguns d’ells
per quedar-se.
Aquest és un dels tants exemples històrics que
podríem enumerar per establir una comparativa amb
el moment actual. El Pallars segueix sent un territori
que es mou, però al mateix temps té un elevat índex de
despoblament, sumat a un envelliment de la població,
que es pot veure agreujat per la nova crisi econòmica.
Davant d’això, diversos estudis i experts, apunten que
les comunitats migrades contribueixen a frenar aquesta tendència.
Remar per una vida millor
Entre els diferents col•lectius de persones migrades
que opten per buscar opcions de vida en el nostre
territori, hi ha els joves que han migrat sols, és a dir,
persones que quan eren menors d’edat van emprendre un projecte migratori sense cap referent adult al
seu costat. A Catalunya, la majoria són nois d’origen
marroquí, tot i que n’arriben d’altres procedències.
Evidentment, hi ha noies que també decideixen
emprendre un procés migratori soles, però cal tenir en

compte que elles estan més exposades a situacions de
vulnerabilitat. És per això que la proporció de noies és
més baixa.
Molts d’aquests joves arriben a la Península a través
del mar, en les anomenades pasteres; es tracta d’un
viatge ple de perills i incertesa, un viatge que pot
acabar amb la mort. Existeix un altre mètode anomenat risky, que consisteix a amagar-se als baixos dels
camions que viatgen del Marroc a la Península amb
vaixell, o bé a saltar a la mar i nedar fins arribar en una
de les embarcacions. Al llarg del seu trajecte, aquests
adolescents han d’afrontar dificultats diàries, i en
ocasions traumàtiques, fins arribar al punt on volen
desenvolupar el seu projecte de vida. Un punt que de
vegades se situa a Catalunya, on han de seguir superant les traves de la Llei d’Estrangeria.
Cal tenir en compte que aquests joves arriben al país
amb un projecte migratori definit i sovint la seva família participa en els costos del
viatge. Per tant, es tracta d’un
projecte personal i familiar, un
projecte que se centra en la qualitat de vida, on l’educació juga un
paper important, així com el fet de
poder escollir el propi destí
segons les motivacions i habilitats
personals. Alguns d’ells han
acabat els estudis obligatoris als
seus països d’origen, fet que els
obre més portes de futur.
En els darrers anys, l’arribada de
joves que han migrat sols ha anat
en augment, amb un important
flux entre el 2016 i el 2019, en
especial l’any 2018. Aquest increment de l’arribada de menors va
provocar un col•lapse en el sistema d’atenció a la infància i l’adolescència, tal com se’n van fer
ressò nombrosos mitjans de
comunicació, que mostraven com
molts d’aquests nois havien de passar diverses nits a
les comissaries dels Mossos d’Esquadra per falta de
places d’acollida. A poc a poc, s’han anat obrint
centres arreu del territori per cobrir aquesta demanda.
Tot i això, la situació de molts d’aquests joves s’agreuja
quan arriben a la majoria d’edat, ja que sovint han
d’abandonar els centres (alguns d’ells trobant-se en
una situació administrativa irregular). Tant des de la
societat civil organitzada, com des de l’administració,
es van implementant mesures i projectes per donar
resposta a aquesta realitat. L’objectiu és acompanyar-los en la seva transició cap a la vida adulta, un
factor clau per aconseguir una major integració i un
assoliment dels propòsits de vida.

EL REPORTATGE
Els Pirineus, tarteres de futurs
Seguint aquesta línia, Tremp acull 10 nois d’entre 16 i
21 anys en els anomenats Pisos per a Joves Vinculats a
Programes d’Inserció Laboral (PIL) que gestiona l’entitat pallaresa Alba Jussà SCCL. Es tracta d’una iniciativa
pionera que promou els Pirineus com a terra d’acollida
i integració dels joves que han migrat sols, en el marc
del projecte AVENIR, que està confinançat pel Fons
Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER), a
través del Programa Interreg V-A Espanya-França-Andorra (POCTEFA), creat per la Unió Europea.
L’AVENIR es desenvolupa entre França i Catalunya amb
l’objectiu de compartir i comparar models d’actuació
en els processos d’inclusió formativo-laboral i
permanència dels joves que han migrat sols en
ambdós territoris pirinencs. El projecte té una durada
de tres anys i permet impulsar
l’Estratègia catalana d’acollida i
inclusió d’infants i joves que han
migrat sols. Entre els diferents
actors implicats, també hi participen el Govern de Catalunya a
través de diferents serveis i departaments, la Universitat de Barcelona, el Consell Comarcal del
Pallars Jussà, Pallars Actiu SA i
l’Ajuntament de Tremp.
Tal com va afirmar el conseller de
Treball, Afers Socials i Família,
Chakir El Homrani, en la presentació del projecte a la comarca,
aquest “suposa una oportunitat
per reflexionar sobre quin és el
futur del territori, com generar
activitat econòmica sostenible i
oportunitats perquè els pobles
no es buidin”. A més, amb el fenomen migratori, les societats occidentals, tan avesades a viatjar
lluny de casa per conèixer altres realitats, tenen l’oportunitat d’experimentar i nodrir-se d’aquest intercanvi
cultural sense sortir de la comarca.
Els joves que s’allotgen en pisos de Tremp ja han conegut diferents iniciatives i serveis del Pallars, participen
en activitats de lleure i voluntariat, s’estan formant per
desenvolupar-se amb autonomia pel territori i tenen
moltes ganes d’establir-se i assolir el seu projecte vital.
Els nostres paisatges humans, amb les seves conques i
valls, muntanyes, rius i boscos, poden sumar-se a
l’esforç col•lectiu per dissenyar un futur sense l’amenaça constant de crisi, manca d’oportunitats o despoblament; un futur en què les migracions i els desplaçaments es facin per decisió i no per necessitat.
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EMPRENEDORIA

La COVID-19 marca les festes poblatanes del 2020

FOTONOTÍCIES

“És molt agraït veure el progrès dels alumnes”

Bàsquet 3x3

Parlem amb Etienne André, fundador de l’acadèmia d’idiomes Toplingua
Carles Canal i Oleg Subirà

En què consisteix la teva empresa?
És una acadèmia d’idiomes que ofereix classes de
llengües, bàsicament d’anglès i francès, però també
serveis de traducció del català, castellà, anglès, holandès
portuguès al francès, bàsicament, i també al català, castellà i a anglès.

molta estona en el mateix, i perquè són molt divertits i és
molt agraït veure com progressen. I, per altra banda, amb
els adults la satisfacció és veure que aconsegueixes motivar-los vers l’aprenentatge durant varis anys.

I què prefereixes, traduir o ensenyar?
M’encanta la combinació de les dues activitats. Per mi és
Com va sorgir la idea de muntar l’acadèmia?
ideal perquè no em canso mai de cap feina. La traducció té
Mira, va sorgir durant la crisi. La meva dona treballava de l’avantatge que pel que fa a l’horari és molt més flexible i en
professora de francès i havia d’anar a fer classes a molts canvi les classes no ho són.
llocs diferents de Lleida. Una nit, parlant per telèfon amb
Quina és l’anècdota més curiosa que t’ha
ella, vam decidir de muntar alguna emprepassat a l’acadèmia?
sa en el nostre poble, perquè ella no
Bé, no és ben bé una anècdota. Però hi ha el cas
hagués de fer tants viatges. I així és com
d’una alumna jubilada, que em sorprenia
aparèixer la idea de l’acadèmia.
perquè sempre s’apuntava tots els exercicis en
De petit ja pensaves de dedicar-te a
un quadern, feia totes les activitats a casa, ho
això?
anotava tot de diferents colors i qualsevol cosa
La veritat és que de petit no sabia que em
que no entenia m’ho preguntava. La veritat és
dedicaria al món dels idiomes. Jo, de molt
que era un exemple de motivació, una persona
petit, volia ser ciclista professional i,
amb un interès enorme per aprendre.
després, carnisser. Finalment, a secundària,
Consideres que et guanyes bé la vida per la
va ser quan se’m va definir la idea de
feina que fas?
centrar-me en els idiomes.
Em guanyo bé la vida en el sentit que tinc la sort que faig
Estàs a gust fent la teva feina? La canviaries?
una cosa que m’encanta. En el sentit econòmic, em permet
M’encanta el que faig. I és una gran sort, perquè hi dedico viure on vull i tenir tot allò que necessito. Com diu la dita “no
bastants hores i no he tingut temps de pensar en una altra és més feliç qui més té, sinó qui menys necessita”.
cosa que m’agradi més. De moment, doncs, no la canviaCreus que ha augmentat l’interès per aprendre anglès?
ria.
Sí, ara els nens comencen més d’hora, a P5 i això fa que
Si no et dediquessis a això, a què et dedicaries?
estiguin preparats molt més joves per als exàmens oficials.
La veritat és que no ho sé, però segurament seria alguna Actualment, tenim alumnes que fan exàmens del B1 a final
activitat que també estigués relacionada amb l’ensenya- de 2n d’ESO, el B2 a 4t d’ESO i l’objectiu és sortir amb el C1 a
ment. O bé a un altre àmbit completament diferent: em la butxaca quan acabin 2n de bat. Tot i que pugui semblar
dedicaria al món del teatre (l’humor concretament) i la que començar de tan petits no aporta gaire, començar amb
música.
rigor molt d’hora assegura una bona pronunciació i bons
hàbits que t’acompanyen durant anys. També em trobo
Et segueix agradant la teva feina com el primer dia?
Com el primer dia, potser no, perquè ara m’agrada d’una amb pares o padrins que volen aprendre anglès quan
altra manera. Amb l’experiència que tinc en l’actualitat, viatgen a visitar els fills o nets que viuen a l’estranger.
intento anar millorant i aportar cada cop més coses. El que
continua com el primer dia és el fet que, sempre que
preparo les classes, tinc la mateixa pressió perquè tot surti
bé.

Què t’agrada més, treballar amb nens o amb adults?
Bé, m’agrada treballar amb tots dos. Cada públic té el seu
encant i la seva dificultat. Per una banda, amb nens és
molt exigent, perquè has de preparar les classes de
manera molt escrupolosa per tenir una resposta dinàmica
a cada moment, atès que no poden mantenir l’atenció
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Com us heu adaptat a la COVID-19?
Vam reaccionar molt ràpid i el mateix dilluns 17 de març
vam començar a fer classes online. El gran avantatge és que
hem pogut continuar les classes tant per als alumnes que
s’examinaven al juny com per a la resta d’estudiants. Cal
reconèixer que el ritme d’aprenentatge ens ha sorprès
gratament ja que, fins i tot, vam poder fer més continguts
del previst. A més, tot el que hem après amb les noves
tecnologies i ensenyant a distància ens permet assegurar
un ensenyament complet, enriquidor i motivador en cas de
rebrot.

Baixada simbòlica de tres falles

Un rai menat pels més joves baixa per la Noguera Se celebra una Festa Major reduïda sense Fem Colla

Cicle de música i cinema a la fresca

13 joves d’arreu de Catalunya particiLa Pobla acull la celebració del
pen al camp de treball de la Guerra Civil dia de l’orgull LGTBIQ+ al Pallars

Contes d’estiu al jardí

1r concurs de balcons florits
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En aquesta sopa de lletres heu de trobar-hi el nom
de 33 pobles del Pallars Jussà. Podeu llegir-los en
horitzontal, vertical o diagonal, al dret o al revés.

NOTÍCIES BREUS

Neix el festival de música Orígens
La Pobla ha acollit el cap de setmana del 7 i 8 d’agost la primera edició del
festival de música Orígens, un cicle que té com a objectiu acostar iniciatives
musicals diverses i convertir així la Pobla en un poble de referència a l’Alt
Pirineu i Aran en l’àmbit cultural. Tot i la pluja, l’èxit d’aquesta primera edició
ha estat rotund, les entrades pels concerts dels cantautors Roger Mas i el Petit
de Cal Eril estaven esgotades i Sant Miquel, origen de la Pobla, s’ha omplert de
persones que han gaudit de música en directe. Enguany l’Orígens s’ha vist
reduït, tant pel que fa als concerts com a l’espai, a causa de la COVID-19, però
és una declaració d’intencions del que arribarà a les properes edicions.

S’habiliten zones de bany al llac i als
rius

L’Ajuntament ha decidit apostar per adequar les zones de
bany dels rius i dels llacs arran de la decisió de no obrir la
piscina municipal a causa de les mesures sanitàries de la
COVID-19. Aquesta actuació s’ha dut a terme a zones ja
freqüentades pels banyistes: la bassa del Flamisell; la
zona de Sant Joan i del Xiringuito al llac i els Eixavegons,
la bassa de Vallcarga, la Barraca i la presa de Llania al
Noguera. Aquestes àrees s’han desbrossat i s’hi han
millorat els accessos, com és el cas de la creació d’unes
escales a la zona dels Eixavegons, i també s’ha habilitat
àrees d’aparcament en alguns d’aquests espais. A més,
s’ha reobert el camí de la ribera de la Noguera perquè així
els banyistes puguin accedir a peu o amb bicicleta a totes
les zones de la vora del riu.

40 nens i nenes són atesos pel
servei de reforç escolar
Un total de 40 nens i nenes de la Pobla de Segur
són atesos setmanalment pel servei de reforç
escolar que l’Ajuntament va reempendre de
forma presencial a principis de juny. Són nens i
nenes amb edats compreses entre els 6 i els 14
anys i que, de forma coordinada amb l’Escola,
l’Institut i el departament de Serveis Socials del
Consell Comarcal, s’ha considerat que necessiten
aquest reforç durant l’estiu. S’ha donat suport a
tasques de reforç de continguts escolars però
també s’han fet activitats lúdiques i manualitats.
Dels 40 nens i nenes atesos, 33 són alumnes de
Primària i 7 són alumnes del primer cicle d’ESO de
l’Institut.

35 joves participen al Camp de treball local
L’Ajuntament ha tornat a dur a terme el camp de treball local per a joves de 12 a 18
anys. Aquest any, però, ha tingut un format i una recompensa diferents a causa de
la COVID-19. Així doncs, d’una banda, els joves s’han distribuït en grups de com a
màxim 10 persones, guiats per una monitora, per realitzar tasques de manteniment, creació de murals, creació d’una ruta de geocaching i l’obertura del Jardí dels
llibres. D’altra banda, la recompensa també s’ha modificat a causa de la incertesa i,
en comptes d’anar a Port Aventura, tots els joves participants han rebut un val
descompte de 30€ als comerços de la Pobla. L’objectiu del projecte és promoure la
participació i el compromís dels joves i, a més, crear vincles amb el poble.

Foto: CEPS

El Vianda es posposa al 2021

En marxa els punts WIFI gratuïts

La decisió ha estat motivada per la crisi econòmica i
social derivada del COVID19, i per la incertesa pel futur
més proper. En aquest marc, Vianda, Festival
Gastronòmic de Muntanya, inicialment previst per al
maig de 2020 però que ja havia estat ajornat al setembre d’enguany, torna a posposar-se, en principi, fins a l’1
de maig de 2021, sempre que la situació sanitària ho
permeti. Vianda vol ser un esdeveniment de referència
en el calendari pirinenc i, en ser la primera edició, es
considera del tot necessari que les condicions siguin les
òptimes, tant per poder garantir la seguretat sanitària
com de mobilitat.

Els poblatans i les poblatanes i visitants disposaran
de tretze punts wifi gratuïts d’alta qualitat a espais
públics exteriors. Aquesta iniciativa s’emmarca dins
el programa Wifi4EU, 100% subvencionat per la
Comissió Europea. La Pobla és un dels 40 municipis
catalans seleccionats que ha rebut un ajut de
15.000€ per finançar la instal·lació de connexions
wifi. El Parc Alcalde Boixareu, la Sala Anna Maria
Janer, la Plaça de l’Ajuntament, l’exterior de l’oficina
de Turisme, l’estació d’autobús, l’edifici Raiers II, el
Poliesportiu municipal, la llar d’Infants o la zona
esportiva de l’Àrea són els indrets amb punts d’accés.
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EL PASSATEMPS

Solucions al passatemps anterior:
Horitzontals: Ceferí Rocafort – Congost - General Moragues - Llorenç i Torres – Madrid – Noguera - Països Catalans - Pou – Riba – Sac.
Verticals: Arbre - Camil Cases – Collegats – Costapera - Doctor Casanovas - Doctor Durany - Estació - Font – Major - Pau Claris - Pintor Villà
- Verneda
Diagonals: Bellavia – Catalunya – Indústria – Llac – Oran – Pallars – Pedrera – Pirineus – Raiers – Raval - Sant Miquel del Pui.

GASTRONOMIA

Conill farcit
Ingredients
* Un conill
* Carn picada
* Cansalada viada
* Un ou
* Oli

* Sal
* Pebre
* Ceba
* Un raig de conyac
* Una fulla de llorer

Realització
1.- Prepareu el farcit trinxant el fetge de conill i la cansalada viada.
Adjunteu-ho a la carn picada, juntament amb un ou batut.
Poseu-hi pebre i sal i formeu-ne una massa.
2.- Poseu aquesta massa dins la panxa del conill i cosiu-lo.
3.- Doblegueu el cap i les potes cap a la panxa i lligueu-lo amb fil d’empalomar.
4.- Poseu-lo a daurar en una cassola amb oli (temperatura alta).
5.- Incorporeu-hi la ceba.
6.- Un cop fregit, tireu-hi un rajolí de conyac i una fulla de llorer.
7.- Deixeu-ho coure a temperatura baixa durant una hora.
Consell pràctic
S’aconsella servir el conill acompanyat de bolets: carreretes, ceps, múrgoles, etc.
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QUI SOM?

#ASSOCIATIVAMENT

On ens pots trobar?
Cada dimecres a la Sala Anna Ma Janer, de 21 a 23h.
Telèfon de contacte: 696 00 46 10

QUÈ FEM?

Som un grup de persones, homes i dones, d’edats diferents,
que compartim el gust i l’afició per la música i el ball country.
Fa poc que ens hem constituït com a associació, tot i que ja
fa uns tres anys que ens trobem. Aquí, a la Pobla, tot va
començar per una anècdota familiar: a la boda de la filla
d’una de les companyes, on els nuvis van ballar una cançó
country. A partir d’aquí, aquestes companyes ens van anar
engrescant a d’altres i, per mitjà d’una activitat organitzada
des de l’Ajuntament, el setembre del 2017 ens vam
començar a trobar una vegada a la setmana, fent un curs
d’iniciació, amb l’ajuda de l’Antonio, un dels companys de
l’associació que en té un gran domini i sap, amb molta
paciència, engrescar-nos. El més important d’aquestes
trobades és destacar les relacions d’amistat, l’alegria que ens
aporta i el repte de superació diari, ja que cada ball té passos
diferents i cada any anem pujant una mica el nivell. Es treballa molt la memòria i la coordinació. Totes i tots hem d’anar a
la una. En resum, fem exercici físic i mental! És molt engrescador i ens ajudar a desconnectar dels encaboriaments i, al
mateix temps, gaudir-ne.

A part de trobar-nos cada setmana per repassar i aprendre nous balls country, també ens trobem per ballar amb
altres companys i companyes de pobles veïns (trobades de grups country de la comarca i de la província).
Una vegada a l’any organitzem una trobada a la Pobla, on assisteixen grups de country de la comarca, la província i
d’altres llocs de Catalunya. Tots els grups de country formem com una gran família que, quan es troba, crea un
ambient especial i amb molt bona companyonia. El nostre lema és sempre sumar i ser un grup de persones que ens
aportem coses positives les unes a les altres. Tots i totes hi sou benvinguts i benvingudes.

#lapobladesegur
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#igerspobla

@taillefer.photographe

@jantoniromero

@josesean

@joanllimi

@fornons

@lluis_oliva_diaz

EN PORTADA

La nova ordenança de circulació preveu multes d’entre 80€ a 6.000€
L’ordenança de circulació, que va ser aprovada el passat mes de maig, té com a objectiu garantir la seguretat i
l’ús de la via pública i preveu multar les infraccions a partir del proper 14 de setembre.
Alba Alegret

La regulació de la circulació dins de la Pobla de Segur era
una assignatura pendent que ha quedat resolta amb
l’aprovació de l’ordenança general de circulació, una
normativa que dona potestat als Vigilants Municipals de
multar les infraccions que tenen lloc dins de la població.
Aquesta regularà la circulació de vehicles, vianants i
altres mitjans de transport per les vies urbanes
mitjançant infraccions lleus, sancionades amb imports
de fins a 100€; infraccions greus, amb multa de fins a
200€ i infraccions molt greus, amb multa de fins a 500€.
A més, la infracció de conduir vehicles que tinguin
instal•lats inhibidors de radar o qualsevol altres mecanismes encaminats a interferir en el funcionament dels
sistemes de vigilància de
trànsit se sancionarà amb
una multa de 6.000 euros
sense reducció. Les multes
es podran pagar amb una
reducció del 50% si es
paguen dins del termini de
vint dies naturals.
Aquesta ordenança serà
d’aplicació a totes les vies
públiques aptes per a la
circulació, a les vies que
sense tenir aquesta aptitud
siguin d’ús comú i també a
les vies i terrenys privats
que siguin utilitzats per un
col•lectiu de persones. En aquests espais queda prohibit
i serà sancionat: entorpir la marxa de la resta d’usuaris,
no adequar la conducció a les característiques de la via,
conduir sense les precaucions necessàries, de forma
negligent o temerària, no assenyalar les maniobres o
forçar velocitats brusques, entre d’altres. A més, la
màxima autoritat per regular la circulació seran els
Vigilants Municipals, les indicacions dels quals prevaldran sobre les normes de circulació i qualsevol altra
senyalització fixa, encara que els sigui contradictòria.
L’incompliment dels senyals dels vigilants encarregats
de la circulació tindrà el caràcter d’infracció greu.
L’ordenança també preveu que les persones que hagin
estat denunciades per infracció i no estiguin conformes
amb la denúncia, puguin presentar al•legacions a la
Diputació de Lleida, que és qui farà la cobrança de la
sanció. La persona sancionada ho podrà fer en el termini
de vint dies a partir de la data de notificació de la denúncia a través d’un escrit d’al•legacions en el qual consta-

ran, a més de les dades d’identificació de la persona i
del domicili per a notificacions, el número d’expedient o del butlletí de denúncia, la data de la denúncia, la matrícula del vehicle denunciat i tot allò que
cregui convenient per a la seva defensa, així com la
proposició, si s’escau, de les proves oportunes.
Algunes de les sancions que es preveuen tenen per
objecte regular les infraccions de circulació més
comunes a la Pobla, aquí en teniu una mostra:
Sancions lleus, de 80€: Parar en doble fila, no estacionar el vehicle en fila, no respectar les línies i marques d’estacionament, estacionar en un lloc senyalitzat prohibit, estacionar en una parada de taxi, estacionar parcialment en
una vorera, estacionar en
una zona amb línia
groga o línia groga en
zig zag, estacionar en
carrers de doble sentit
on l’amplada de la calçada només permet el pas
de dos vehicles en
paral•lel. No travessar
per un pas de vianants o
transitar per fora la calçada, circular per la vorera
o carrer residencial sobre
un monopatí, patinet o
aparell similar a velocitat
superior al pas d’una persona. Utilitzar aparells de
reproducció de so amb un volum elevat, estacionar
al mateix lloc de la via pública més de 15 dies consecutius o estacionar un vehicle a la via pública en
publicitat de venda del mateix
Sancions greus, de 200€: estacionar en doble fila, a
sobre la vorera creant perill, en un pas de vianants o
davant d’un gual, estacionar el vehicle de manera
que obstaculitza la circulació o impedint la visibilitat.
Parar en un pas de vianants, parar en una vorera
creant perill pels vianants, no portar el cinturó de
seguretat, no respectar la senyalitació d’una via,
circular amb un vehicle sense moderar la velocitat,
no respectar la prioritat de pas dels vianants o recórrer marxa enrere una distància superior a 15 metres.
No cedir el pas en una intersecció senyalitzada, a més
dels 200€ de multa té una sanció de 4 punts.
Sancions greus, de 500€: Circular en sentit contrari,
que a més també té una sanció de 6 punts
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Un retrat de l’associació més antiga de la Pobla

L’AJUNTAMENT INFORMA

Tomàs G. Espot

Es crea un nou canal de comunicació
amb la ciutadania

Gaudir d’una Pobla neta és
responsabilitat de tothom

L’Ajuntament posa en marxa una iniciativa per millorar
la participació ciutadana i la transparència. Es tracta de
“L’Ajuntament respon”, un espai de participació ciutadana que es duu a terme cada quatre mesos en què els
membres del consistori parlen dels plans, projectes i
actuacions que s’estan desenvolupant, així com responen els dubtes, preguntes i inquietuds dels poblatans i
les poblatanes. La primera edició d’aquest nou canal va
ser virtual el passat 19 de juny i la podeu recuperar al
canal Youtube de l’Ajuntament.

L’Ajuntament ha iniciat la campanya “Gaudir d’una
Pobla neta és responsabilitat de tothom” amb l’objectiu
fer un bon ús dels contenidors del municipi. Aquesta
campanya dona 5 consells per millorar la recollida de
residus de la Pobla: llençar les escombraries a partir de
les 19 h per evitar les males olors, dipositar els residus
dins dels contenidors pertinents, llençar les mascaretes
i guants al contenidor gris, deixar els contenidors
tancats i portar a la deixalleria els objectes que no tenen
cabuda al contenidor.

ELS PARTITS OPINEN

El Sota l’Arbre de les Roques Roies
Aquest any vivim una catàstrofe sense parangó que ens
obliga a aprendre nous costums. Portar mascaretes,
rentar-nos les mans amb hidrogels i a mantenir una
distància social. S’acusa sovint els joves dels nous rebrots,
però des que es va acabar el confinament, la manca de
control per part de les autoritats ha estat manifesta.
El PSC, novament, ha demanat al senyor alcalde que ens
expliqui què fa el consistori en previsió de rebrots. I hem,
novament, obtingut com a resposta
les mateixes vaguetats. Ens vol
convèncer, però no ens ofereix dades.
Assegura que ajudarà, però la realitat
és que no ens proporciona una sola
dada sobre quants diners s’han gastat,
quins plans concrets segueixen,
quines accions concretes i ordres s’han
donat per respondre davant d’aquesta
pandèmia. Bona voluntat, bons desitjos, sí, però cap informació contrastable.
Aprovat el Projecte del camp de futbol a l'Àrea, amb el
vot en contra del PSC.
En el ple del dia 6 d'agost s'ha aprovat un nou camp de
futbol amb una inversió de 1.420.000 euros, en 3 fases i
encara ens temem que es pugui encarir més. Nosaltres hi
hem votat en contra pels següents motius: la inversió ens
sembla desproporcionada hipotecant el futur de possibles
infraestructures més prioritàries, com per exemple el Pla
Director de l'Aigua, el mur de la Riba o unes piscines. L'emplaçament no el creiem el més adequat, perquè és un

terreny car on construir, a més el projecte no contempla
una zona d'aparcaments. Finalment, no hi ha cap pla de
finançament. La impressió que tenim és que el senyor
alcalde està duent a terme una gestió molt imprudent:
només contempla una opció al camp de futbol, s’hi entesta en ella malgrat l'augment exorbitant dels costos i ho fa
sense finançament.
Contenidors d'escombraries i papereres
En aquests dies l'equip de govern de l'ajuntament fa una
campanya a base d’adhesius, per conscienciar la gent, a la
qual el nostre Grup Municipal hi dona suport. Però creiem
que per fer més eficaç aquesta campanya, el ciutadà
hauria de disposar dels mitjans
adequats, com tenir els contenidors
ben col•locats, a una distància raonable de casa i comptar amb papereres
suficients. Creiem que per tenir un
poble net, cal educar els nostres
infants sobretot amb l’exemple.
L'administració ha de posar els mitjans
i facilitar el civisme dels nostres
conciutadans.
Camí de la Riba i camins en general
Al darrer ple hem tornat a insistir en la necessitat de la
reparació del Camí de la Riba, ja que el seu estat és deplorable i en alguns trams ni tan sols s'hi pot passar. Dos dels
camins pels quals es baixava a l'horta del Flamisell estan
inutilitzats. Per altra part hi ha parets caigudes del camí
entre el carrer d'Oran i la plaça Argenteria. Creiem que
s'hauria de prendre mesures des de l'Ajuntament perquè
els propietaris els reparessin a la major brevetat. Hem
demanat també la millora de la pista que va del Polvorí a la
Cambra d'Aigües i els camins de l'Horta del Flamisell.
Grup Municipal del PSC

L’EQUIP Alba Alegret, Alba Jussà, Carles Canal, Àngels Casemiro, Montse Ferrer, Tomàs G. Espot, Ramon E. Guimó, Grup
Municipal del PSC, Joan Llimiñana, Oleg Subirà
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Els conceptes i opinions expressats en els articlesbutlleti@lapobladesegur.cat
d’aquest butlletí no
representen necessàriament l’opinió de l’equip redactor.

ARA FA 100 ANYS...

Comptar els llibres i els manuscrits que s’han perdut al
llarg dels anys és una tasca inassolible, com també ho
és imaginar tots els coneixements, històries i dades
sobre èpoques passades que han desaparegut per
sempre. Hi ha vegades, però, que gràcies a un cop de
sort, topem amb un document que avui en dia es
podria considerar una relíquia o fins i tot un tresor.
Aquest és el cas del manuscrit que veieu a la fotografia.
Es tracta d’un llibre d’actes de la Pobla i data del segle
XVI. A part de ser possiblement un dels manuscrits més
antics documentats al poble, la informació que figura
en les seves 72 pàgines és clau per entendre com era la
vida a la vila entre el 1753 i el 1690. Sense dubte, la
dada més important és que la Pobla comptava amb
una de les associacions més antigues de tota CataImatge del manuscrit editat per la confraria (Foto: Arxiu Casa Xerallo)
lunya i segurament de l’Estat Espanyol: la Confraria de la
Mare de Déu de Ribera. Més enllà de ser una entitat dedicada a lloar la patrona del poble, la confraria era un eix
fonamental de la vida social de la Pobla durant l’Edat Moderna.
Primer, perquè és precisament l’entitat qui va elaborar aquest manuscrit on, entre altres coses, hi figura el cens de
població, molt abans que la parròquia documentés els naixements, els casaments i les defuncions, així com la llista
de batlles i dels carrers del poble. A les seves pàgines, a més, hi consten els noms de les famílies més importants de
l’època i que ostentaven tant el poder polític com el religiós. Així, trobem que un membre de la casa Llorens i Torres
(de la masia de Mas de Segur) era l’alcalde, mentre que Josep Orteu de Miravalles (de casa Orteu) era el rector. Al
manuscrit també hi figuren cognoms que tot i el pas dels segles encara perviuen avui en dia, com ara Serra, Aleu,
Montaner, Vilanova o Capdevila. Es podria pensar que es tractava d’una organització tancada i reservada per a les
famílies de més prestigi, però sorprenentment, en aquest cas no era així. Evidentment, la confraria era una entitat
jeràrquica, on els càrrecs més alts, com ara el de confrare major, l’ocupaven les persones més adinerades de la
Pobla. Tanmateix, aquesta era una germanor oberta a tots els veïns, i on els joves tenien un especial protagonisme,
ja que sovint es reunien a les eres per discutir els temes d’actualitat que afectaven el poble.

FOTODENÚNCIA

Aporto algunes fotografies que demostren com alguns poblatans
i poblatanes han confós les papereres amb algun nou tipus de
contenidor. Ignasi Doll i Cos

Podeu enviar la vostra fotodenúncia a:
butlleti@lapobladesegur.cat

Des de l´Ajuntament som conscients de
l’enrenou que ha causat el fet de treure
papereres de la via pública. Aquesta actuació respon a diferents criteris :
- Per un costat les papereres actuals de boca
grossa no afavoreixen el reciclatge, ja que
s´hi llença indistintament tot tipus de
brossa, fins i tot la que generem a casa ( tal i
com es veu a les fotos )
- Algunes estaven molt properes a bateries
de contenidors, on es pot llençar la brossa al
contenidor que toca i afavorir la recollida
selectiva
- D´altres estaven en molt mal estat i calia
reposar-les.
La nostra voluntat és tornar a equipar la via
pública amb papereres que afavoreixin la
tria selectiva de residus i situades on
creguem que estratègicament són més
necessàries.
Gràcies per la vostra comprensió !!
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SUPO-SUPO POBLATÀ

“M’agrada crear tecnologia que pugui millorar el benestar de la gent”
La Judith Amores té 29 anys, és enginyera Multimèdia i viu des de fa 6 anys a Boston, on investiga a
l’MIT (Massachusetts Institute of Technology), considerada una de les millors universitats del món.
Com arribes a estudiar a l’MIT?
Estava estudiant enginyeria a la URL i a través d’unes
pràctiques que vaig fer a la universitat vaig
adonar-me que m’agradava molt la interacció amb
l’ordinador i això em va fer descobrir l’MIT. Per aquest
motiu, l’últim any de carrera me n’hi vaig anar com a
estudiant visitant i, en acabar, em van becar per
fer-hi el màster. Va ser un somni, perquè de 400
persones només ens van agafar a 4.

treu essències específiques quan hi ha canvis, per
exemple, del ritme cardíac. En aquell moment es pot
fer sortir una olor per calmar-te o també es pot fer
que durant una etapa específica del somni l’olor reactivi una memòria dirigida.

I com t’ho fas per ser aquest 1% escollit?
La veritat és que vaig treballar moltíssim, més de 12
hores diàries. M’ho passava tant bé que vaig donar el
màxim de mi mateixa. També crec que el meu perfil
és diferent, perquè tinc la mescla entre enginyeria i
disseny i, alhora, vaig tenir molta sort.
Aquesta tecnologia pot solucionar problemes de son?
Hi ha factors que creus que et van posar dificultats?
Exacte, de fet, aquesta és la idea. Ara mateix, quan et
Sí, crec que el fet de ser dona i hispànica és un biaix a
fan un estudi de son et posen uns 22 cables i, en
tenir en compte. He sentit racisme per l’accent que
canvi, amb aquesta tecnologia podries ajudar al
tinc quan parlo anglès, cosa que no m’havia plantejat
metge des de casa i mirar-ho tu mateix, ja que és molt
mai quan vivia aquí. Per això, una de les coses de les
més específic.
quals estic més orgullosa és que soc la primera dona
I ara què faràs?
del grup de fer un doctorat.
Un post doctorat al Harvard Medical School amb la
idea de veure com utilitzar aquestes tecnologies en la
“Per crear tecnologia que impacti
medicina. Vull continuar fent investigació però alhora
les persones les has d’entendre”
posar en pràctica els coneixements i intentar
moure’m en el camp de medicina.
Què hi fas concretament?
Ara hi estic fent el doctorat, que té com a tema T’ imaginaves arribar aquí quan feies 2n de Bat.?
d’investigació en general la Human computer interNi de broma, era un somni, de fet, encara ho és! De
action. D’una banda, és l’estudi de com les persones
l’institut, sempre li agrairé al César Bosch aquesta
interaccionen amb qualsevol tipus de tecnologia i,
frase: “un enginyer és una persona que té enginy i
de l’altra, la creació de la innovació tecnològica.
creativitat, no només és una cosa tècnica, sinó que cal
Específicament treballo en l’àmbit del benestar i de
pensar i innovar”, això em va obrir els ulls i em va fer
la memòria: com crear tecnologia que sigui multipensar que volia ser enginyera.
sensorial perquè és molt interessant per millorar Et veus tornant?
l’insomni, reduir l’ansietat, la memòria...
M’encantaria tornar. A Europa, a Catalunya, que tenim
Per què t’interessa lligar la tecnologia i la psicologia?
de tot: bon clima, menjar, la família i els amics... Si
Perquè si vols crear tecnologia que impacti a les
tinguéssim els mateixos recursos en investigació i en
persones, has d’entendre les persones, t’han de dir
ciència i les mateixes oportunitats que hi ha als EUA,
com se senten, què pensen... El que m’agrada de la
tornaria ara mateix.
tecnologia és poder treballar amb les persones, fer
Què té i què li falta a la Pobla?
que la tecnologia pugui ser d’ajuda per a la gent.
Penso que la Pobla està molt ben posicionada: tenim
Què has creat amb el doctorat?
el llac, dos rius, la muntanya... una natura que és
Una tecnologia que detecta el ritme cardíac i activiespectacular! Tot i això, penso que li falta gent jove i
tat cerebral en temps real i que durant el dia o la nit
això és un problema. Cal pensar com motivar la gent
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jove perquè tot comença quan ets adolescent.
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EN PORTADA

L’ordenança de circulació preveu
multes d’entre 80 a 6.000 euros

NOTÍCIES

Neix el festival de
música Orígens
Es tracta d’un cicle de concerts que es duu a
terme a Sant Miquel del Pui. Enguany se’n fa una
versió reduïda però vol convertir-se en un
festival de referència al Pirineu.

S’habiliten zones
de bany
EL REPORTATGE

Trencant les fronteres de
l’acollida

L’Ajuntament de la Pobla adequa zones de bany
no vigilades als rius i llacs i n’edita un plànol i
unes recomanacions perquè els banyistes
puguin gaudir d’un espai més segur i net.

35 joves participen
al camp de treball
S’ha ofert una activitat de lleure per als joves i,
alhora, una recompensa, que ha estat un val de
30€ per bescanviar al comerç local.

La Pobla ja disposa
de 13 punts WIFI
Són 13 punts gratuïts d’alta qualitat que s’han
instal·lat gràcies a la subvenció europea
WIFI4EU, que ha finançat el 100% de l’actuació.

