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La Pobla de Segur. Any 1967

La
Pobla: 25è Aniversari de Ciutat Pubilla
.•.
Area Vacacional de la Pobla: Conveni Ajuntament i RENFE
El Polígon Industrial un repte pel futur
Col.laboració Especial: Josep Pià

En els plens abaix esmentats
entre altres els següents punts:

van aprovar-se

Ple extraordinari de 1'11 de juny
• Sol.licitud de subvenció d'obres al Pla d'Electrificació Rural de Catalunya 1992 per a l'electrificació de les granges del marge esquerre del Flamicell, per import de 5.820.379 PTA.
Ple ordinari del 25 de juny
• Ratificació Conveni amb el Departament d'En. senyament
per l'Ensenyança
Secundària
al
,q'Còl.legi Municipal Homologat.
·'Adhesió i suport a l'Ajuntament de la Torre de
Cabdella
per les seves gestions
vers la
instal.lació de les pistes d'esquí a Filià.
Ple extraordinari del 17 de juliol
• Ratificació conveni Ajuntament de la Pobla i
RENFE per a la creació d'un consorci que desenvolupi un pla especial per l'àrea vacacional de
l'Estació.
• Sol. licitud d'ajuts al Departament d'Indústria
per un import de 17.910.321 PTA per a la urbanització del Polígon Industrial.
Ple ordinari del 30 de juliol
• Al.legacions al Pla Hidrològic de l'Ebre les
quals en línies generals es resumeixen en el
manteniment del nivell del Llac de Sant Antoni,
dels cabdals dels rius Noguera i Flamicell, així
com dels barrancs per mantenir-los en condicions
que permetin el seu aprofitament esportiu i turístic.
• Ponència
impost béns immobles
sobre
instal.lacions hidroelèctriques. Acord de presentar
al.legacions sobre el valor que s'ha imputat al sòl
ocupat per l'aigua embassada en el Llac de Sant
Antoni, augmentant-lo de 200 a 250 PTA el metre
quadrat.

El butlletí comença a tenir continuïtat i estil, al
mateix temps que es va omplint de realitats que
ens han de satisfer a tots.
El treball callat i sense concessions a la galeria,
va tenint el seu fruit i va construint els fonaments
de les actuacions que vàrem proposar-nos dur a
terme.
Les relacions Institucionals
de l'Ajuntament
guanyades dia a dia amb una actitud neta, oberta
i sincera, van consolidant el prestigi públic de la
nostra estimada Pobla.
Tal com vàrem dir-vos estem atents i oberts a
totes .les Institucions,
Entitats i Persones que
puguin ajudar-nos en la construcció del nostre
projecte col.lectiu. El resultat de tota aquesta
tasca el podeu començar a veure en el contingut
d'aquest Sota l'Arbre.
Des d'Europa (Programa
LEADER-CEDER),
des del Govern de l'Estat (IRIDA, INEM, Cultura,
Industria y Turismo, RENFE i MOPT) amb el
Govern Autonòmic (Treball, Ensenyament,
Cultura, Indústria,
Esports,
Comerç i Turisme,
Governació,
Política Territorial
i Urbanisme)
amb les Administracions
Locals (Diputació
i
Consell Comarcal) i amb les Entitats (Cambra
de Comerç,
Associació
de Comerciants
i
Industrials, "la Caixa", Empreses del Consorci
del vidre, Universitats,
etc.) així com amb les
persones, estem aconsequint el suport precís per
als projectes i realitzacions que la Pobla necessita. A tots, gràcies. De ben segur que ens descuidem d'algú. Per aquest que ara hem oblidat, més
gràcies encara.
Pel que no ens hem descuidat, perquè encara
no té clar si ens vol ajudar, li oferim les nostres
portes del tot obertes, sigui el que sigui i del color
que sigui. La Pobla ens necessita a tots.
En un projecte comú com el que pretenem portar a terme, qui no hi és, potser és que no vol serhi, i si té dubtes, en podem parlar, segur que ens
entendrem.
Nosaltres confiem i esperem de tothom.
Narcís Balagué i Bosch, el vostre Alcalde.

Nota de Redacció
Tots els poblatans i persones interessades en
rebre Sota l'Arbre, i que no viuen a la Pobla, es
poden dirigir a l'Ajuntament,
donant la seva
adreça, i la nostra revista els hi serà tramesa.
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LA POBLA,
LLOC DE
CONTRASTOS
Cap d'una comarca agrícola, la Pobla té
molts pocs pagesos malgrat les granges de
porcs i de vedells que hi ha. Té escass~s
indústries i té serveis. Això sí, de serveis
n'estem servits. I no ho dic pas queixant-me,
al contrari, crec que els serveis han aguantat
la Pobla els anys dolents. I també és veritat
que n'hi han hagut d'anys dolents. Després
de l'acabament de les construccions elèctriques de la Vall Fosca, semblava que la Pobla
s'havia acabat, però sempre hi havia alguna
cosa que feia que tornés a aixecar-se. I la
majoria de les vegades hi trobaves un servei
que feia possible el redreçament.
,
Podríem parlar de molts contrastos, pero
sobretot ni ha un que a mi em crida molt l'atenció. Em refereixo a la manera que té la
gent de desfer-se de les deixalles i, al mateix

temps, en la cura que manifesta a cuidar els
balcons del seu domicili.
Fixem-nos amb els contenidors. Jo ho he
vist arreu. És com si la gent hagués perdut el
sentit del civisme. Per exemple: el dissabte al
matí, i com totes les vigílies de festa ja sigui
Nadal, Pascua, la Festa Major, etc. la gent
comença a tirar deixalles als contenidors tot i
sabent que no les recullen fins el dilluns. Malgrat reconèixer certes situacions en què no
es pot evitar, no trobaríem a casa cap racó o
cap lloc on les podríem guardar fins el diumenge al vespre? I naturalment els voltants
dels contenidors és un pou de porqueria ja
que s'omplen i la gent deixa les escombrari.es
a terra i si n'hi han dos o tres, sempre es tira
les deixalles al més a prop o que vingui més
a tomb, com si els poblatans tinguéssim una
mandra infinita que ens impedeix fer un metre
més quan veiem que el contenidor on tirem
les escombraries està ple. I només cal que
algú deixi una bossa a terra perquè la majori~
de la gent l'imiti tot i que els del costat estiguin buits. I això, repeteixo, es pot veure a tot
el poble.
Però per tot el poble, també, s'han de veure
els balcons. Aquí sí que hi ha una prova de
civisme!. Si passegem pel poble qualsevol
tarda, i alcem la mirada cap als balcons -cosa
que no acostumem a fer massa sovint- veurem una gran munió de balcons amb flors.
Petúnies, geranis, margarides, agermanades
per les dones fins a fer-ne composicions
bellíssimes. A vegades tenen una gràcia i una
delicadesa càlida i una serenor exquisida que
et fan oblidar tots els contenidors i et fan
donar gràcies a Déu per l'abundància de tantes flors i per la gentilesa de les dones per
donar-hi tanta bellesa.

L'Ajuntament i RENFEsignen un conveni que representarà la
materialització d'un macroprojecte turístic i comercial a la Pobla
El passat 25 de juny se signà un conveni entre representants
de RENFE i de l'Ajuntament per a la creació d'un consorci que
desenvoluparà, sota la direcció municipal, l'ambiciós projecte de
la futura àrea vacacional de la Pobla. Aquest conveni té previst
l'aprofitament dels terrenys de RENFE situats a l'estació del
tren. En aquests indrets s'elaborarà un pla especial que contempla la construcció d'un macroprojecte turístic i comercial,
que disposarà d'un càmping municipal, un «Eurovillaqe», alberg
de joventut i diverses opcions per a construccions de 1a i 2a
vivenda, completant-se amb una àrea comercial.
Aquest projecte ja ha estat exposat al Director General d'Urbanisme de la Generalitat, Sr. Solans, el passat 27 de juliol,
rebent-lo amb gran interès i donant-li el seu suport.
Del desenvolupament d'aquest gran projecte s'anirà informant
en successives edicions de Sota l'Arbre ja que les repercussions econòmiques i socials seran de vital importància pel futur
progrès de la Pobla ..

25è Aniversari de la Pobla
com a Ciutat Pubilla de la Sardana
Els propers dies 26 i 27 de setembre amb motiu del 25è aniversari
de la Pobla com a Ciutat Pubilla de la Sardana, se celebrarà a la
vila el 8è Aplegament de Ciutats Pubilles amb una sèrie d'actes
organitzats per l'Ajuntament. Aquests, iguals que els d'antany, faran
que la Pobla s'engalani amb la seva Pubilla i les seves Dames
d'Honor, junt amb aquelles altres ciutats que també foren elegides.
Aquest esdeveniment ens portarà uns dies plens d'al.legories a la
nostra dansa en un ambient festiu i d'agermanament amb altres
pobles.

L'Alcalde, elegit
Vicepresident del CEDER
L'Alcalde de La Pobla, Narcís Balagué, ha estat elegit fa poc Vicepresident del CEDER, Centre de Desenvolupament Rural del
Pallars, organisme encarregat de la gestió de les aportacions que la
C.E., mitjançant el programa LEADER, destinarà a la comarca. Gràcies a això el Pallars rebrà 298 milions de PTA, dels quals quasi
una tercera part s'invertiran a la Pobla (98 milions), destinant-se a la
construcció del poliesportiu (50 milions) i els 48 milions restants en
equipaments de la futura àrea vacacional. L'interès de l'Alcalde en
acceptar aquest càrrec ha estat donat per la necessitat de vetllar
per noves propostes com aquesta, que serveixin per al progrès del
Pallars i de la Pobla.

L'art i la cultura aviat als carrers
Embellir els paisatges urbans d'un poble o ciutat es pot fer de moltes maneres, però potser la més lloable sigui mitjançant l'art, amb la
càrrega cultural que això comporta. Amb aquest objectiu el proper

L'Alcalde i el representant de RENFE,
Raimon Martínez Fraile, en el moment de la signatura del conveni.

dia 18 d'octubre, davant del Casal d'Avis, s'instal.larà un monument
en homenatge als padrins de la Pobla, obra de l'escultor Antoni
Borrell, commemorant així l'aniversari del Casal. També està previst
l'emplaçament d'una escultura, realitzada per M. Lluïsa Granero, en
un lloc significatiu de la vila, gràcies a la donació del Sr. Marià
Maluquer de Motes. Amb aquestes dues obres la Pobla comptarà
als seus carrers amb dos nous elements que li donaran una nova
imatge, engrandint el seu patrimoni cultural i artístic.

La qualitat de l'Escola d'Estiu
assegura el seu futur
Del 13 al 24 de juliol s'han celebrat els Cursos d'Estiu de Biologia i
de Geologia, amb la col.laboració del Col.legi Sagrada Família, pel
reciclatge de professors de secundària. Aquests cursos han estat
organitzats per l'Ajuntament amb el suport de les Universitats de
Barcelona i Salamanca, així com deII.C.E. de Lleida. La bona qualitat i organització d'aquests, fan pensar en un immillorable futur i en
la continuïtat assegurada de l'Escola.
L'Ajuntament agraeix als Doctors Josep Lorén, Enric Herrero,
Jordi Civís, Miquel Viñas i als seus equips l'esforç que han fet.

Conveni Conselleria d'Ensenyament amb el
Col.legi Municipal Homologat Sagrada família
El Departament d'Ensenyament i l'Ajuntament han convingut un
nou conveni pel manteniment del BUP i el COU a la Pobla de
Segur.
Aquest conveni, que contempla una subvenció per aquests
ensenyaments, tindrà validesa fins l'any 1995. Això dóna una tranquil.litat i una continuïtat de l'ensenyament secundari a la nostra
vila. Els esforços fets per la Regidoria de Cultura mereixen el reconeixement de tots els poblatans.

CONTINUEN
LES OBRES
OBRES A SANT AVENTÍ
S'està procedint a l'execució de les obres corresponents a la millora de la urbanització dels grups d'habitatges de Sant Aventí, que comprenen la reparació de
les boreres, l'enderroc dels parterres existents per
substituir-los per escocells per a arbres, la millora dels
ja existents, la substitució i ampliació de les baranes i
de l'antic enllumenat, el repicat de l'arrebossat i posterior rejuntat d'un mur de contenció, la reparació del
sòcol de la zona de jocs infantils, dels bancs i la nova
implantació de la jardineria.
Encara que les obres pròpiament dites finalitzaran
properament, restarà pendent la jardineria que caldrà
fer-ho al temps adequat segons l'espècie.

Clavegueram del carrer Mirasol
Recentment han finalitzat les obres de dotació de
servei de clavegueram al carrer Mirasol, connectant-hi
els desguassos que des de molts anys enrera anaven
conduïts a la sèquia dels molins solucionant així, per fi,
un greu problema de salubritat i higiene.

Canalització de la sortida
general de clavegueram
S'ha procedit a l'entubat fins al riu de la sortida de la
claveguera general que recull les aigües residuals de
gran part de la població, evitant així l'acumulació d'aigües brutes, amb les conseqüents molèsties, que es
formava al final del carrer Raval, al marge esquerre del
Pont de Claverol.
Properament en una segona fase, se solucionarà l'altra sortida al Vernedot.

Urbanització de la Plaça
de l'Ajuntament. 2a fase
La segona fase de les obres que en breu s'adjudicaran, per poder començar a la tardor, comprèn: el trasllat del transformador a càrrec de FECSA; la reforma i
millora de l'anterior projecte amb la construcció d'una
pèrgola al costat del carrer Mestre Forga, que donarà
ombra i acolliment, i una gran balconada afegida a l'actual accés des de la Plaça a l'edifici de l'Ajuntament.
L'enllumenat propi de la plaça i la instal.lació de projectors per remarcar l'edifici que la presideix, el mobiliari
urbà i l'enllaç amb la resta de l'espai municipal, completaran aquest projecte.

Un dels nous
contenidors

L'Ajuntament no vol
abocadors incontrolats

1
J

L'Ajuntament ve demanant al Consell Comarcal el
compliment del compromís adquirit anteriorment, de
sanejar els abocadors incontrolats de la Pobla, i d'una
manera especial, el que existeix a Sant Miquel. Fruit
d'aquesta constant demanda, i d'acord amb el Pla
Comarcal, s'està elaborant un estudi previ al posterior
projecte per tal de donar solució a aquesta problemàtica. La proposta municipal preveu que l'abocador de
Sant Miquel, un cop sanejat, es transformi en un abocador de terres i runes per aconseguir en un futur
recuperar una superfície per destinar-la a una àrea d'aparcaments i d'esbarjo a la vora de Sant Miquel. S'espera que el Consell Comarcal no demori més la seva
actuació al respecte, començant ben aviat la proposta
de l'Ajuntament.

instal.lats

a

la

Plaça de la
Pedrera.

Instal.lació de contenidors
pel reciclatge del vidre
Gràcies a l'acord entre l'Ajuntament i l'empresa Jorge
Santos, S.A. s'han començat a col.locar contenidors
pel reciclatge del vidre que en una primera fase compta amb els dos instal.lats a l'Av. de l'Estació i a la Plaça
de la Pedrera i que, passat l'estiu, s'ampliaran amb un
mínim de sis més, repartits d'una manera equilibrada
per tota la vila. Aquesta operació, que no ha suposat
cap despesa per les arques municipals, pot resultar
una font d'ingressos a mig termini que es destinarien a
la creació de més serveis. Val a dir-ho, tot dependrà
de l'ús que se'n faci, portant els envasos, botelles de
vidre i similars als contenidors.

L'AJUNTAMENT ACCELERA LES GESTIONS PER
A LA CONSTRUCCIÓ DEL POLÍGON INDUSTRIAL
Des d'un principi les gestions per a la construcció del polígon industrial a la Pobla, ha estat un dels objectius més importants
per a l'Ajuntament; últimament s'han intensificat aquestes perquè es converteixi en una realitat. Així doncs, a finals de l'any passat ja es van enllestir els projectes d'urbanització de les primeres dues fases, que eren imprescindibles per poder concedir les
sol.licituds de llicències.
L'Ajuntament en aquesta direcció i amb el suport del Consell Comarcal i de la Cambra de Comerç, ha demanat una ajuda de
18 milions de PTA al Departament d'Indústria de la Generalitat, quantitat que es destinarà a la urbanització dels carrers del polígon dissenyats en els esmentats projectes.
Així mateix aquesta petició fou exposada per l'Alcalde de la Pobla, els dies 12 i 13 de juliol, al President de la Generalitat, Jordi
Pujol, que va demostrar una especial sensibilitat pel projecte.
Amb la construcció del polígon l'Ajuntament pretén fomentar i facilitar una localització industrial que augmenti l'activitat econòmica de tots els sectors de la Pobla i permeti un cert increment en l'oferta de llocs de treball, donat que aquest darrer factor és
un 'dels greus problemes que afecten la gent jove de les zones rurals de muntanya. És doncs per tot això, que l'Ajuntament vol
animar a tots aquells industrials que pensin plantejar-se la seva expansió, tinguin present el polígon amb la convicció que no
quedaran defraudats.
placa, que reprodueix la Torre Mauri, a la Sra. Carme Perna
Llevot, amb motiu del seu aniversari. Fem palesa així la
satisfacció de tota la població per tan singular celebració. En
el mateix acte, li fou lliurada per la Sra. Teresa Ribes, delegada territorial de Benestar Social a Lleida, la medalla de la
Generalitat de Catalunya que s'atorga a tots els padrins en
complir aquesta edat.
Volem des d'aquest butlletí fer arribar un cop més a la Sra.
Carme la nostra felicitació i el desig sincer de què pugui continuar entre tots nosaltres molts anys més.

LA CONTINUÏTAT DEL CINEMA
A VENIDA ES COSA DE TOTS
La cultura i l'esport s'agermanen a les piscines.

DOS NOUS SBRVBIS AQUEST BSTIU: LA
BlliLIOPISClNA I LA GUARDBRIA D'BSTIU
Enguany, per primera vegada, s'han aconseguit uns ajuts
amb l'INEM dintre del programa general «INEM-Corporacions Locals» que han permès que aquest estiu hagi entrat
en funcionament una Guarderia d'Estiu, amb la col.laboració
del Col.legi Sagrada Família; aquesta guarderia ha pal.liat en
gran mesura el problema que afecta les mares treballadores
quan arriben les vacances escolars; la mateixa funcionarà
fins al 10 de setembre de 9 a 13,30 hores. Un altre dels
avantatges assolit amb aquest conveni ha estat la posta en
marxa de la Bibliopiscina, amb la col.laboració de "la Caixa",
funcionarà fins el dia 31 d'agost de 12 a 14 h. i de 16 a 18 h.

100 ANYS DE VIDA POBLATANA
El passat

15 d'agost

l'Ajuntament

féu lliurament

d'una

Darrerament, s'han donat de baixa una quantitat important
de socis del Cinema Avenida. La Pobla sempre ha estat una
vila capdavantera en tot el que ha significat cultura, i també
en el cinema ho ha demostrat; és per aquest motiu que des
de Sota l'Arbre es fa una invitació a tots els poblatans que
encara no són socis perquè se'n facin i els que ho han estat
ho reconsiderin i així poder dir que gràcies a tots els poblatans hi ha cinema a la Pobla.

FULLETÓ TURÍSTIC DE LA POBLA
L'Associació de Comerciants i Industrials de la Pobla ha
endegat una iniciativa per realitzar un fulletó turístic de la vila
i les seves rodalies. En un plànol de la Pobla es troben indicats els seus serveis i en un mapa esquemàtic de la comarca on s'informa de totes les. possibilitats turístiques i esportives que es poden realitzar prenent com a punt de partida la
Pobla. Aquest fulletó, d'una gran qualitat i a tot color, ha
comptat amb el suport de l'Ajuntament i del Departament de
Comerç de la Generalitat. S'agraeix la iniciativa de l'Associació, així com la col.laboració de totes les persones que han
ajudat a la seva realització.

Divendres, 21 d'agost
X Campionat de Futbol Sala
Lloc.- Poliesportiu
Horari- 22 i 23 hores.
Dissabte, 22 d'agost

X Campionat de Futbol Sala
Lloc.- Poliesportiu
Horari.- de 19 a 23 hores.
Del 22 al 23 d'agost
Programació Cinema Avenida
"Estela» i "Gladiador»
Del 29 al 30 d'agost
Programació Cinema Avenida
"Els mars del Sud» i "Mi chicaA les festes el foc porta l'alegria

Fins al 31 d'agost
Bibliopiscina
Organitza.- Ajuntament la Pobla de Segur
Lloc.- Piscines Municipals
Horari.- de 12 a 14 hores i de 16 a 18 hores.
Del 5 al 6 de setembre
Programació Cinema Avenida
«Batrnan vuelve»
A partir del 8 de setembre
Exposició de Pintura
Pintor.- Daniel Ramoneda
Lloc.- Comú de Particulars.
Del 9 al 10 de setembre
"Bibliobús» Pere Quart
Lloc.- Davant Cinema Avenida
Horari- Matí de 10 a 13,30 hores
Tarda de 5 a 8 hores.
Divendres, 11 de setembre
Diada Nacional de Catalunya
Del 18 al 30 de setembre
Exposició de Pintura
Pintor.- Vila Arrufat
Lloc.- Comú de Particulars
Del 26 al 27 de setembre
Actes commemoratius del 25è Aniversari de la Pobla
com a Ciutat Pubilla de la Sardana
Organitza.- Ajuntament de la Pobla de Segur
Diumenge 18 d'octubre
Inauguració monument en homenatge als padrins de la
Pobla al Casal d'Avis

Diede de 1'11 de Setembre de 1991

FARMÀCIES DE GUÀRDIA
AGOST
22 i 23 Farmàcia Solduga
SETEMBRE
5 i 6 Farmàcia Solduga
11, 12 i 13 Farmàcia Gabàs
19 i 20 Farmàcia Solduga
26 i 27 Farmàcia Gabàs

URGÈNCIES MÈDIQUES C.A.P.
Feiners i dissabtes
De les 8 h. a les 20 h. Tel. 68 1323
De les 20 h. a les 8 h. de l'endemà Tel. 68 13 13
Diumenges i festius
Durant les 24 h. Tel. 68 13 13
TELÈFONS PÚBLICS
Ajuntament..
Jutjat de Pau
Bombers
786
Ambulància
786
Guàrdia Civil
Casa Parroquial ..
Oficina de Turisme ·
Piscines
Alsina Graells
Renfe
Correus

68 00 38
68 00 79
68 00 80 68 00 80 -
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68 00 30
68 02 ..81
6801 57
680644
68 03 36
68 04 80
68 00 84
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GRACIES, LA POBLA!

Tot el poble va voler ésser present en el moment de l'arribada dels rais.

Tot just havíem encetat el mes de juliol i la Pobla de
Segur va gaudir de dues festes entranyables,
que
enguany a més a més, han coincidit en el temps: la
XIV Diada dels Raiers i la III Trobada de Música Tradicional al Pallars, més coneguda per Tradicionàrius. La
simbiosi ha estat perfecta, la música tradicional i la baixada de rais per la Noguera Pallaressa s'han agermanat, i fruit d'aquest agermanament ha nascut una festa
inoblidable per a tots aquells que hem tingut la sort de
disfrutar-Ia. Es fa difícil destacar d'entre la munió d'actes programats, potser,. en primer lloc la gran quantitat
de gent que va seguir-los i va participar dels mateixos,
el muntatge dels rais a la presa de Llania, l'obertura de
l'exposició «Raiers d'arreu del món» al Centre Cultural
dels Raiers, el sopar de germanor amb el lliurament de
la Ganxa d'Or al Sr. Josep Borrell; la baixada, al dia
següent, de tres rais per la Noguera i, entre els raiers,
dos fills il.lustres de la Pobla: el Ministre Josep Borrell i
el Conseller Ignasi Farreres, el dinar de germanor al
Vernedot, amb la presència de l'Alcalde de Barcelona
Pascual Maragall, i abans i al mateix temps el «Tradicionàrius». L'acte inaugural, en el marc incomparable
dels jardins de l'Ajuntament; tot seguit el primer concert amb el Premi Pallars de Música Tradicional,
sobresortint l'obra núm. 4 composta per David Puertas,
la fira permanent, l'exposició d'acordions antics: «El
Lhutiers del Tradicionàrius», la mostra de les associacions culturals del Pallars i l'Alta Ribagorça, els balls,
els concerts ... Han estat, doncs, dues festes encertades. La dels Raiers ja consolidada amb els seus catorze anys d'experiència, i jove, amb els seus tres anys,
la del Tradicionàrius. Unes festes, en definitiva, que
honoren un poble i la seva gent.

Aquest cap de setmana he anat a la Pobla de Segur
amb dues amigues. S'hi celebrava la III Trobada de
Música Tradicional al Pallars i també la XIV Diada dels
Raiers. Teníem ganes de viure l'ambient popular i tradicional de la comarca i alhora passar-nos-ho bé. I de
debò que han estat dos dies deliciosos: ens hem sentit
com a casa i la festa ha estat molt maca. La gent del
poble ens ha acollit de manera exemplar, ha estat
esplèndida. L'Oficina de Turisme es va ocupar d'aconseguir sostre per a tots els visitants i de donar tota
mena d'informacions
sense cap recança, ans amb
molta amabilitat. I la gent del carrer ha estat preciosa:
des d'una senyora que, en veure que no teníem pa i
era tot tancat, ens va oferir pujar a menjar alguna cosa
a casa seva, fins a una altra que, en veure'ns sota la
pluja, ens va convidar al casal a veure una pel.lícula
de raiers. Rebre tanta hospitalitat reconforta moltíssim
i et fa sentir benvingut de debò.
I no van ser només els detalls de la gent els que ens
van fer gaudir el cap de setmana. La festa també va
ser molt maca: el grup Els Trobadors, amb les seves
cançons i contes de fades, ens va fer viure un vespre
màgic i encantador. Després, el correfoc. Més tard, el
ball de música tradicional. I l'endemà, la baixada de
raiers. Tot plegat feia semblar ben bé que vlsquéssim
al passat; la Pobla era com una màquina del temps.
Va ser molt bonic: una gent preciosa i una festa
màgica. Perquè després diguin que la gent de la muntanya és tancada i estranya! Gràcies, la Pobla! i enhorabona.
Ariadna

Benet i Parente. Barcelona
Diari Avui, 13-VII-92

Els músics van trobar un bon marc en els jardins de l'Ajuntament.
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