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La Pobla va ser protagonista

V"
V"
V"
V"
V"

del SOM i SEREM del 26 d'abril

L'ESa començarà el proper curs
Homenatge al Mestre Alsina
El Pavelló Municipal d'Esports
L'Escorxador
Col.laboració especial: Josep Civis i Botella

EDITORIAL
Ara fa gairebé un any que la Pobla va escollir
un nou Consistori perquè continués una sèrie
de projectes que, sens dubte, ens portaran a
un nou desenvolupament social i econòmic
que transformaran el nostre poble.
Aquesta renovada confiança ens obi iga a tots
els membres del Consistori a donar, si cal,
més de nosaltres. A confiar en que, encara
que s'acosten temps de retalls pressupostaris
en les Administracions,
la nostra posició
avançada ens permet acabar tots aquells
projectes ja iniciats o a punt de fer-ho.
No obstant això, tenim, un cop més, que
llençar la crida a tots els sectors privats de la
població i comarca perquè entenguin que tot
aquest esforç que fa l'Ajuntament
amb la
col.laboració de totes les Administracions, no
tindrà el fruit desitjat sense la seva implicació.
La Pobla ha viscut durant aquests últims anys
una transformació en els serveis i equipaments
públics que l'han situat en el lloc que li pertocava.
El poliesportiu,
la millora de carrers i places,
equipaments, serveis, el proper condicionament de
l'escorxador, la urbanització del polígon industrial
que aviat es començarà, el desenvolupament
de
l'Àrea Vacacional
amb les seves realitats ja
inqüestionables, i un llarg etcètera, fan que el tractor
que en una ocasió us vaig dir estava encallat a la
terra, ara ja comenci a caminar.
La reflexió que us he fet en el fullet de les Festesde
la Verge de Ribera i la Fira Promopallars, té plena
vigència en aquesta pàgina i en les següents d'aquest
Sota l'Arbre: "Parlem i pensem en la Pobla i,
sobretot, actuem per fer entre tots un poble que
avanci cada dia més, vers un futur per als seus fills
amb l'orgull del treball fet pels seus avantpassats".

Ja no podem dir que aquí no es fa res. Ja no podem
dir que aquí no es pot fer res. Ja no podem dir que
res canvia. Ja no podem dir que no hi ha oportunitats
de fer coses i de crear activitat. Ja no podem dir que
no podem dir la nostra.
Ara ja hem de dir i fer. Ara ja hem de pensar i
actuar. Ara ja no podem esperar, hem de caminar.
Ara ja és l'hora de jugar fort.
De tots els poblatans i pallaresos depèn que aquesta
arrencada que ja és una realitat sigui aprofitada per
activar les nostres possibilitats de futur.
Depèn de tots nosaltres i de tu també.
Narcís Balagué i Bosch
el vostre Alcalde

•••••••••••••••••••
•

La Pobla al "Som
El passat divendres dia 26 d'abril, a les 5 de la tarda, la
Pobla de Segur tenia un nombrós grup de telespectadors
davant dels televisors connectats a TV3 per participar en
el programa "Som i serem".
Tots els qui van assistir al programa van poder gaudir
d'una imatge dinàmica de la localitat que els darrers anys
està creixent de cara a consolidar-se com a centre turístic
en les comarques del Pirineu.
Durant el programa van intervenir
alguns dels
personatges representatius de la localitat com el director
del Museu dels Raiers,Àngel Portet.
Aquest va explicar la tradició de les baixades de raiers

I

del primer cap de setmana de juliol o la tradició de
l'entrega de la ganxa d'or. A més a més, també van
intervenir els dos grans polítics fills de la localitat: el
conseller Farreres i el ja ex-ministre Josep Borrell, que es
va desplaçar expressament des de Madrid, i que van
recordar les sevesexperiències.
El seu alcalde, Narcís Balagué, també va fer una
intervenció en la que va destacar el tarannà dinàmic de la
ciutat en els darrers anys. Com a anècdota va explicar que
la Pobla de Segur és una de les poques poblacions de
muntanya que disposa de mar, ja que està situada al costat
del llac de Sant Antoni, el qual permet la pràctica de
nombrosos esports aquàtics com el surf, la pesca...

• Composició de l'Ajuntament de la Pobla de Segur
Alcalde:

Sr. Narcís Ba/agué i Bosch

1 r Tinent d'Alcalde:

Sra. Vio/eta Migue/ i Duarte

2n Tinent d'Alcalde:

Sr. Ramon Sostres i Aytes

3r Tinent d'Alcalde:

Sr. Francisco Bermejo Bui/

Regidors:

Sr. José Lorenzo A/onso Veiga
Sr. Antonio Aragón Cabell o
Sr. Joan Gonzalez i Brenuy

• Representants
al Consell d'Administració de
la Fundació Pública Municipal
"Residència
Nostra Senyora de Ribera"
Sr. Narcís Ba/agué i Bosch
Sra. Vio/eta Migue/ i Duarte
Sr. Ramon Sostres i Aytes

• Representants
al Consell d'Administració de
la Fundació Pública Municipal Foment de la
Pobla de Segur-Pallars
Sr. Narcís Ba/agué i Bosch
Sr. Francisco Bermejo i Bui/
Sr. José Lorenzo A/onso Veiga

Sr. Mique/ Rius i Bonet
Sr. Joan Comenje Riba
Sra.Concepció Monso Esp/andiu
Sr. Jordi Martí Santamaria

• Representants
al
l'Organisme
Autònom

Consell
Directiu
de
Local "Patronat Fira

Promopallars"

• Composició de les regidories

President:

Sr. Narcís Ba/agué i Bosch

Regidor: Sr. Narcís Ba/agué i Bosch

Sost-President:

Sr. Ramon Sostres i Aytes

Regidoria d'Ensenyament,

Vocals:

Sr. José Lorenzo A/onso Veiga
Sr. Francisco Bermejo i Bui/
Sr. Joan Gonzalez i Brenuy
Sr. Migue/ Rius i Bonet
Sr. Joan Comenje i Riba

Regidoria d'Urbanisme

i d'Hisenda:
Cultura i Benestar Social:

Regidor: Sra. Vio/eta Migue/ i Duarte
Regidoria de Governació,

Obres i Serveis Públics:

Regidor: Sr. Ramon Sostres i Aytes
Regidoria de Comerç,

Consum i Indústria i Turisme:

Regidor: Sr. José Lorenzo A/onso Veiga

• Representants
al Consell
MuniciPal d'Esports

Regidoria d'Esport, Joventut i Medi Ambient:

President:

Sr. Narcís Ba/agué i Bosch

Vicepresident:

Sr. Antoni Aragón i Cabello

Vocals:

Sr. José Lorenzo A/onso i Veiga
Sr. Joan Conzalez i Brenuy
Sr. Francisco Bermejo i Bui/
Sra. Concepción Manso i Esp/andiu

Regidor: Sr. Antoni Aragón i Cabell o
Regidoria

de Recerca,

Desenvolupament

i Activitats

Públiques

Regidor: Sr. Francisco Bermejo i Bui/
Regidoria de Sanitat i Festes:

Regidor: Sr. Joan Gonzalez i Brenuy

• Composició de la Comissió de Govern
President:

Sr. Narcís Ba/agué i Bosch

Regidors:

Sra. Vio/eta Migue/ i Duarte
Sr. Ramon Sostres i Aytes
Sr. Francisco Bermejo i Bui/

• Composició de la Comissió Especial de Comptes:
President:

Sr. Narcís Ba/agué i Bosch

Regidors:

Sr. Ramon Sostres i Aytes
Sr. José Lorenzo A/onso Veiga
Sra. Concepció Manso Esp/andiu
Sr. Jordi Martí Santamaria

• Representants
a la Junta de Patrons de la
Fundació
Pública
Municipal
"Residència
Nostra Senyora de Ribera"
Sr. Narcís Ba/agué i Bosch
Sra. Vio/eta Migue/ i Duarte
Sr. Ramon Sostres i Aytes
Sr. Joan Gonzalez Brenuy
Sr. Migue/ Rius i Bonet
Sr. Joan Comenje Riba
Sr. Jordi Martí Santamaria

del Patronat

• Representants al Patronat Municipal de Cultura:
Sr. Narcís Ba/agué i Bosch

President:

Sra. Vio/eta Migue/ i Duarte

Vicepresident

I:

Vicepresident

11: Sr. Antonio Aragón i Cabell o

Vocal:

Sra. Concepción Manso i Esp/andiu

• Representants
als Consells Escolars: Collegi
Públic ''ElsRaiers" i Escola Municipal de BUP
AI Consell Escolar del CoLlegi Públic "Els Raiers":

Sra. Vio/eta Migue/ i Duarte
AI Consell Escolar de l'Escola Municipal

de BUP:

Sr. Antonio Aragón i Cabello
Sr. Francisco Bermejo i Bui/

• Representant al ConsorciCentreOdtural dels Raiers:
Sra. Vio/eta Migue/ i Duarte

• Representants al Consell d'Administració
Consorci Urbanístic la Pobla-Renfe
President:

Sr. Narcís Ba/agué i Bosch

Regidors:

Sr. José Lorenzo A/onso i Veiga
Sr. Francisco Bermejo i Bui/

del

• Ratificació d'un ajut extraordinari
per a les obres
d'instal.lació d'una deixalleria de residus municipals.

ANY 1995
PLE ORDINARI

DEL 26 DE GENER

*

Sol.licitud
de subvenció
a l'Institut
Català
d'Assistència
i Serveis Socials de la Generalitat
de
Catalunya per les despeses de supressió de barreres
arqu itectòn iques.

*

Sol.licitud al Govern Civil, a la Delegació Territorial
del Govern a Lleida i al Consell Comarcal
de la
inclusió de l'obra de reparació i protecció del marge
del camí de la Riba.
PLE ORDINARI

DEL 23 DE FEBRER

* Es tramiten
les subvencions
destinades
al
restabliment de les obres i els serveis de competència
municipal danyats pels aiguats.
* Aprovació de l'informe preliminar de les mesures
correctores per a l'estabilització
i protecció del talús de
la riba elaborat per ClGSA, control i geologia SA.
* Aprovació del pressupost general de l'Ajuntament
de la Pobla de Segur, per a l'exercici de 1995 per un
import de 219.260.139 Ptes. i de la Fundació Pública
Municipal Residència Nostra Senyora de Ribera per un
import de 96.767.542 Ptes.
PLE ORDINARI

DEL 30 DE MARÇ

*

Aprovació de la rectificació
del padró municipal
d'habitants. Població de dret a 1'1 de gener de 1995:
3.076 habitants.
.
PLE ORDINARI

DEL 27 D'ABRIL

*

Sol.licitud
d'ajuts al Departament
d'Agricultura,
Ramaderia i Pesca pel finançament dels honoraris de
redacció del projecte i de l'execució de l'obra del "Mur
de contenció a la Plaça del Pou".
PLE ORDINARI

DEL 25 DE MAIG

*

Acceptació
de la subvenció
de 3.000.000 Ptes.
atorgada pel secretari de l'Estat-President del "Consejo
Superior de Deportes" per a l'adquisició d'equipament
esportiu per al Pavelló Municipal, sobre un pressupost
de 10.000.000 Ptes.
PLE EXTRAORDINARI

DEL 8 DE JUNY DE 1995

*

Liquidació del pressupost general de 1994 tant de
l'Ajuntament
com de la Fundació Pública Municipal
Residència Nostra Senyora de Ribera.
PLE EXTRAORDINARI

*

Constitució

PLE ORDINARI

DEL 17 DE JUNY

del nou Consistori.
DEL 27 DE JULIOL

• Agraïment a l'empresa SPORTS KAPPA, S.A. per
l'aportació d'un marcador electrònic per al Poliesportiu
Municipal.

• Aprovació inicial del projecte
de l'escorxador municipal.

de condicionament

• Aprovació
inicial del projecte
instal.lació de l'enllumenat públic.

de reforma

• Aprovació
carrer Il.

d'urbanització

inicial

del projecte

i nova
del

• Aprovació de l'informe de les mesures correctores i
estudi de les solucions tècniques recomanades per a
les obres d'estabilització
i protecció del talús de la
Riba.
• Sol.licitud
dels ajuts per: el condicionament
de
l'escorxador municipal, la reforma i la nova instal.lació
d'enllumenat
públic, la urbanització
del carrer"
i
l'estabilització
i protecció del talús de la Riba.
• Nomenament del senyor alcalde Narcís Balagué i
Bosch com a representant de l'Ajuntament de la Pobla
de Segur al Consorci CEDER-PALLARS.
• Creació d'una comissió per arribar a un consens pel
bon
desenvolupament
i la continuïtat
de
l'ensenyament, tant públic com privat, a la població i
comarca.
PLE EXTRAORDINARI

DEL 17 D'AGOST

• Adjudicació definitiva de les obres de pavimentació
del carrer Costa Pera a l'empresa SORIGUÉ, S.A.
PLE EXTRAORDINARI

DEL 5 DE SETEMBRE

• Determinació com a festes locals: 8 de maig, Sant
Miquel, i 18 de juny, Verge de Ribera.
• Aprovació
de la inclusió
d'entitats per a la Renovació
Puigmanyons i Montsor.
PLE EXTRAORDINARI

a la relació
d'altes
Padronal de 1996 de

DEL 16 D'OCTUBRE

• Adjudicació
en el concurs públic realitzat per a
l'adquisició
d'equipaments
per al Poliesportiu
Municipal a l'empresa Equipamientos Deportivos, S.A.
PLE EXTRAORDINARI

DEL 25 D'OCTUBRE

• Constitució
de les meses electorals
eleccions al Parlament de Catalunya 1995.
PLE ORDINARI

per a les

DEL 26 D'OCTUBRE

• Aprovació
de les bases de la convocatòria
de
concurs-oposició
lliure
de dos llocs de treball
corresponents
a l'Escala d'Administració
General,
Subescala Auxiliar.
• Aprovació
de la creació
de la Llar d'Infants
Municipal
de la Pobla de Segur i sol.licitud
al
Departament d'Ensenyament d'un ajut complementari

de 500.000 pessetes per a la instal.lació
funcionament del centre.

i posada en

• Aprovació del pagament de l'aportació municipal
aprovada
per import de 7.000.000
pessetes a la
Cooperativa
Agrícola i Ramadera del Pirineu, SCC,
LTDA. (COPIRINEU)
PLE EXTRAORDINARI

DEL 22 DE NOVEMBRE

• Adjudicació
del contracte per a l'elaboració
de
l'estudi geotècnic i redacció del projecte del mur de la
Riba a l'empresa CYGSA Control y Geología, SA
• Aprovació de la delimitació
de l'àmbit del terme
municipal de la Pobla de Segur a la zona del llac de
Sant Antoni.
• Aprovació
d'un
conveni
singular
entre el
Departament
d'Ensenyament
i l'Ajuntament
de la
Pobla de Segur sobre el funcionament
de l'Escola
Municipal Sagrada Família.
PLE EXTRAORDINARI

DEL 28 DE DESEMBRE

• Acceptar l'ajuda de 8.549.490 Ptes. del programa
general del Pla Únic d'Obres i Serveis de Catalunya,
per al Mur de Contenció a la plaça del Pou.
• Aprovació de la factura per import de 12.250.000
Ptes. de l'estudi geotècnic i redacció del projecte del
Mur del Camí de la Riba.
• Delegar a la Diputació
Tributs.

de Lleida la Recaptació

de

• Adjudicar les obres del Mur de Contenció a la plaça
del Pou a l'empresa Benito Arnó e Hijos, SA pel preu
de 17.050.000 Ptes.
• Constitució
del nou Consell
Nomenació dels vocals.

Escolar Municipal.

• Sol.licitar un ajut de 500.000 Ptes. al Departament
d'Agricultura,
Ramaderia i Pesca de la Generalitat, per
a les despeses
de redacció
del projecte
de
CONDICIONAMENT
DE L'ESCORXADOR MUNICIPAL.
• Sol.licitar un ajut de 2.000.000 Ptes. al DARP per a
l'execució
de l'obra
CONDICIONAMENT
DE
L'ESCORXADOR MUNICIPAL.
estudi detall

• Aprovació
Fiscals.

de la modificació

• Aprovació

PLE ORDINARI

de la UNITAT

DEL 25 D'ABRIL

• Donar conformitat
a la proposta de la 0-6 de
Centres Docents del Departament d'Ensenyament per
tal que l'ESO i el BATXILLERAT siguin impartits en el
Centre Municipal Homologat.
• Arrendar per tramitació
urgent i concurs públic
l'explotació
del local de serveis als usuaris de les
piscines
municipals.
Convocatòria
de places de
socorristes i vigilants.
• Aprovació
de la divisió
(parcel.lació)
de les
parcel.les ubicades al Subsector B del sector núm. 1,
urban ització "Llabossona".
• Aprovació
del pressupost addicional
al projecte
d'execució del pavelló municipal, per un import total
de 4.991.180
Ptes. Adjudicació
a l'empresa Benito
Arnó e Hijos, SA
• Aprovació del document de finançament inicial que
restarà definitiu amb la contractació
de l'obra, tal i
com consta a l'expedient i mostra la seva conformitat
en l'aportació de 147.747 Ptes. que realitzarà aquest
Ajuntament
en concepte del 10% del pressupost de
l'obra.
Acceptar
la subvenció
atorgada
per la
Generalitat
de Catalunya i el Consell Comarcal del
Pallars Jussà, per a la realització
de l'obra "Camí
d'Accés al Pont de Claverol".
• Aprovació inicial
tram del carrer "E".

del projecte

d'urbanització

d'un

• Aprovació
definitiva
del Pressupost General
l'Ajuntament de la Pobla de Segur per a l'exercici
1996.

DEL 25 DE GENER

• Aprovació
Bungalows".

• Iniciar l'expedient de reparcel.lació
D'ACTUACIÓ Núm. 7 "MIRASOL-2".

• Donar compte de la liquidació
del Pressupost
General de 1995: de la pròpia Entitat i de la FPM
Residència Nostra Sra. de Ribera.

ANY 1996
PLE ORDINARI

• Aprovació del Pressupost General de la Fundació
Pública Municipal Nostra Sra. de Ribera.

de la zona 5-b "Àrea de
de les Ordenances

del Pressupost General de l'Ajuntament.

de
de

• Aprovació
definitiva
de l'Ordenança
Reguladora
del funcionament
de la venda ambulant
i mercat
setmanal.
• Aprovació
definitiva
de la modificació
Ordenances Fiscals de l'any 1996.

de les

• Aprovació
de les addendes als consorcis de les
forests L-3009, L-3010, L-3011, L-3012 i L-3013.
• Aprovació d'una aportació econòmica de 150.000
Ptes. al projecte de desenvolupament
del municipi de
Such itoto de l'Estat del Salvador.

La Pobla de Segur:
Entre l'anècdota i la petita història
En aquest número de Sota l'Arbre us volem apropar
a tots un petit fragment del llibre d'en Josep Civis i
Botella, prou conegut de tots vosaltres; Aquest breu
conte és només una mostra del que trobareu en la
seva obra "La Pobla de Segur: Entre l'anècdota i la
petita història".,-----------•• _
Tenir un ruquet valent i lleuger més que satisfacció és
un plaer
El Tureta de la Rossa Negra era un home satisfet. Havia
assolit una de les seves il.lusions en poder comprar una
euga per a fer més còmodament
la feina del tros, amb la
recança, però, que li feia l'haver de desprendre's d'aquella
ruqueta fidel que tant de temps l'havia ajudat.
No
quedava altre remei, car dues bèsties eren massa per la
petita argenda que tenia.
Decidí, doncs, vendre-la, però abans assegurant-se que el
nou propietari tindria cura d'ella amb el mateix afecte
amb què ell l'havia tractada. Pensà en molta gent i decidí
a la fi que el més adient era que el Quel de Cal Moixó,
home que tractava molt bé les bèsties i que, per altra
banda, li semblava que la necessitava per fer la seva feina.
El Tureta tenia la certesa de l'eficàcia de la seva ruqueta.
A part el movien raons sentimentals, ja que essent quasi
veïns de trossos, la veuria molt sovint, i, per damunt de tot,
sabia que la podia recomanar mercès a les seves qualitats.
El Quel no se sentiria mai enganyat. Que li diguessin a ell,
que si no fos per necessitat mai no hauria pensat en
vendre-la.
Després de meditar-ho molt, aquella nit el Tureta no va
aclucar l'ull, la cosa va quedar decidida l'endemà, que
era diumenge, aniria a la tarvena del Gris i miraria de
parlar amb el Quel i així ho féu.
En havent dinat -al matí encara havia deixat caure
l'ossada pel tros una estona- anà cap a la taverna, on no
trigà gaire d'arribar el Quel. Després de parlar del temps,
de la collita i d'altres foteses, i de convidar-se a un vas de
vi, el Tureta s'ho féu venir bé per a parlar de la ruqueta.
- Ja has vist, Quel, que m'he comprat una euga? M'ha
semblat que potser aniria més descansat
que amb la
ruqueta. Què et sembla? És clar que ara en tinc massa amb
dues bèsties, per això la ruqueta la voldria vendre. Ja em
sap greu, no et pensis, perquè és un animal de totes les
"prendes" i l'enyoraré de debò, però no em queda altre remei
i, a més, he de fer uns quants diners per a pagar el que em
falta per l'euga. M'agradaria, pobreta, que anés a parar en
bones mans, i pensant en els bons serveis que pot fer, tal
volta tu series l'home indicat per a comprar-me-la, perquè a
més de les feines del tros et serveix per a tot, i és tan lleugera
que, si et convé, surts de la Pobla a dos quarts de cinc del
matí i a les cinc en punt et claves a la plaça de Salàs.
- No sé, Tureta, però de moment no he pensat pas a

dlEn

Josep
Civís i

Botella

comprar-me cap animal. Ara per ara puc anar fent.
En Tureta replicà ràpidament:
- Voldria que t'ho pensessis, Que!. Ja ens coneixem i saps
que pel preu no renyiríem. A més, de moment tampoc
tindria massa pressa de cobrar-la, però és que és una gran
tranquil.litat saber que tens a casa una bèstia que surts pel
portal d'Orteu a dos quarts de cinc del matí i a les cinc et
plantes tranquil.lament
a la plaça de Salàs.
No es mostrà massa satisfet
el Quel amb aquesta
insistència. Més aviat semblava meditar la resposta que li
havia de donar al Tureta i estava com si cerqués una
excusa prou vàlida per dir-li que no li comprava
la
ruqueta.
Malgrat això, el Tureta, convençut que ambdós perdien
una gran ocasió, hi insistí novament.
- Mira, Quel, tu fes el que vulguis. De compradors no
me'n mancaran,
però em sap molt de greu que tu no
tinguis a casa un animal com aquest, que saps amb
certesa que pots sortir de la Pobla a dos quarts de cinc del
matí i a les cinc en punt et passeges per la plaça de Salàs.
Aquí en Quel va perdre la paciència, i amb el posat de
qui ha trobat una resposta brillant
i definitiva
que
buscava feia estona, li digué molt enfurismat:
- Escolta'm Tureta. He escoltat tot el que m'has dit de la
teva ruqueta. No dubto pas de les seves bones condicions, i
fins em crec com l'evangeli tot això de la seva lleugeresa,
que puc sortir de casa a dos quarts de cinc del matí i a les
cinc en punt plantar-me a la plaça de Salàs, però digues,
pesat, què hi he de fotre jo, a Salàs, a les cinc del matí?

L'escorxador de la Pobla de
Segur, aviat una realitat

Pobla de Segur va prendre la decisió de reformar l'actual
Escorxador per tal d'adaptar-lo a les necessitats actuals
tant en ordre de funcionament com per a l'obtenció, per
part de l'Administració,
dels oportuns permisos que
permetin la comercialització de les carns obtingudes.
La capacitat de matança, segons el projecte ja redactat i
aprovat, quedarà establerta de la forma següent:
- Unitats màximes per dia:

RAÇA
*Boví

UNITATS MÀX/DlA
6

*Porquí

10

Oví

64

Cal tenir en compte que el Boví i l'Oví
intercanviar a raó de 8 Ovins per cada Boví.

El Pallars Jussà ha estat, des de temps ençà, una comarca
amb una arrelada tradició carnissera i cansaladera. Els
seus productes són ben apreciats tant per la gent de la
zona, com pels habituals turistes que, ja de pas o de forma
permanent,
estableixen
contacte amb els apreciats
productes càrn ics.
Davant d'aquest

mercat establert,

l'Ajuntament

de la

es poden

El Consistori Municipal davant l'elevat nivell d'inversió
necessari per tal de poder adequar l'escorxador a les
necessitats establertes, ha demanat l'aportació
dels
carnissers i ramaders interessats, i d'aquesta forma afrontar
l'esmentat Projecte d'Acondicionament
amb una total
garantia de complir amb totes les característiques pròpies
d'un Escorxador
plenament
funcional
i rendible
i
homologat.
Un cop realitzades aquestes obres, es constituirà una
societat mixta entre l'Ajuntament
i els privats, per a
racionalitzar el seu funcionament i explotació ..

Projecte de construcció del mur de protecció del camí de la Riba
Les diferents esllavissades que ha sofert el camí de
la Riba l'han convertit en seriosament perillós, tant
per als vianants que circulen pel camí dels horts com
per a les edificacions
de l'Avinguda Catalunya, que
donen al citat camí.
Els aiguats
situació.

de l'octubre

del 1994

van agreujar

la

El 10 de novembre de 1995 s'aprovà una subvenció
per part del Departament
de Governació
de
12.255.000
Ptes. i el 22 de novembre
de 1995
s'adjudicà
a CYGSA (Control
i Geologia,
SA) la
redacció del projecte executiu.
La construcció
d'un mur n'és la solució: un mur
d'una alçada d'entre 7 i 10 metres i una llargada de
300 metres des de la plaça de la pedrera a l'inici dels
pisos de la cooperativa.
Entre la coronació del mur i
les edificacions queda un espai suficient per a poderhi real itzar un passeig peatonal.
La resta del tram també tindrà una protecció que
consistirà en la construcció
de gabions i tractaments
especials amb mantes i malles.

~us

SECCIO

existent

TIPUS

Amb aquestes actuacions
es veurà afectada
la
sèquia dels molins i la seva derivació
en el tram
final, així com la baixant entubada i la conducció
dels tubs existents.
Tot això serà reposat.

0)

Bl projecte de l'Àrea Vacacional ha canviat l'aspecte d'una de les zones més degradades de la Pobla

El mes d'agost passat es varen iniciar les obres de l'Edifici
de Serveis i el Parc EI.líptic. Aquestes obres han estat
finançades pel Programa Leader de la Unió Europea i
gestionades pel Consorci Urbanístic la Pobla-Renfe per
encàrrec de l'Ajuntament de la Pobla.
L'edifici
i el parc estan totalment
acabats i seran
inaugurats el proper diumenge 16 de juny, en el marc de
la Fira Promopallars, per l'Honorable Sr. Lluís Alegre i
Selga, Conseller de Comerç, Consum i Turisme de la
Generalitat (el mateix dia es farà una jornada de portes
obertes).
L'Edifici de Serveis és una construcció de tres nivells que
consta de:
• AI soterrani una sala d'usos polivalents de 1.1OOm'
• Un bar-restaurant a la planta baixa de 300 m'amb
entresolat de 160 m'

un

• Un espai d'ús comercial de 150 m2 a la part central de
la planta baixa
• Un centre social de 420m2 també a la planta baixa
Completa aquesta edificació una zona de jardí de 3.500
m' i el Parc EI.líptic de 10.000 m' (la gespa serà plantada
el proper setembre) on es podran realitzar tot tipus d'actes
lúdics. El Parc El.líptic, el passeig del riu Flamicell i el llac
de Sant Antoni seran les principals zones d'esbarjo de
l'Àrea Vacacional de la Pobla.
Les obres del programa Leader ja estan acabades i en
aquests moments s'està pendent de treure a concurs
públic l'adjudicació del servei d'explotació convocat per

l'Ajuntament
de la Pobla
funcionament i explotació.

per fer efectius

el seu

• El passat 5 de novembre es van culminar les obres de
soterrament de la línia elèctrica de mitja tensió que
creuava el Pla de l'Estació. Aquesta obra d'infraestructura,
amb un pressupost de més d'll
milions de pessetes,
preveu la consolidació del projecte de l'Àrea Vacacional i
garanteix les demandes elèctriques que es produiran. La
inversió ha estat realitzada íntegrament pel Consorci
Urbanístic la Pobla-Renfe.
• S'està executant el moviment de terres i sanejament de
la Ciutat de Vacances. Es preveu que passat l'estiu s'iniciï
la construcció de 50 bungalows, 24 vivendes de protecció
oficial i preu taxat i 19 residències en filera, que estaran
disponibles a mitjans del proper any.
Durant la Fira Promopallars
s'iniciarà
comercialització de l'Àrea Vacacional.

la fase de

Tots aquells interessats en algun dels productes esmentats
i que desitgin més informació poden dirigir-se al Punt
d'Informació de l'Àrea Vacacional (bungalow mostra) que
restarà obert tots els caps de setmana i festius. Les
persones que ja hagin omplert una butlleta de sol.licitud
d'informació rebran per correu qualsevol novetat que es
presenti.
En aquesta zona també cal esmentar que la Diputació
està redactant un projecte de rehabilitació
de l'actual
estació de RENFE per poder ser utilitzada com a alberg
juvenil.

Les obres ja estan en un estat molt avançat i el President Pujol es va interessar pel projecte, quedant gratament sorprès

I

•

La Pobla ja té un pavelló poliesportiu plenament
operatiu encara que falten realitzar els últims retocs
finals.
Aquest pavelló ha estat construït amb fons de la
Secretaria de l'Esport de la Generalitat,
Leader,
Diputació i el Consejo Superior de Deportes, tenint
un cost global d'uns 200 milions.
L'obra es va executar en tres fases i ha dotat a la
localitat
d'unes instal.lacions
modernes
i de
primera línia que permetran fer un gran nombre
d'activitats.
Aquest pavelló disposa de grades per a 320
persones assegudes i consta d'una pista per a
practicar esports com el bàsquet, el futbol sala, el
batminton, el voleivol, ... D'altra banda, la pista
també consta d'un modern marcador electrònic.
El pavelló també està dotat de diferents
complementàries com són el hali que
dóna accés al futur bar que disposarà
d'una terrassa-solàrium,
aquesta part

zones

Antiga zona

~l nou pavelló poliesportiu
àctíIcament acabat
Ja est'a prac
.I.,;¡

encara no està totalment finalitzada.
Altres àrees del pavelló
són els 2
vestidors dotats de totes les comoditats
com ara aigua calenta. També disposa
d'un servei mèdic mínim i de farmaciola. Altres
sales són les tres pistes d'squash i en un futur
s'espera poder concloure la zona de rehabilitació
composta per dues sales més. Aquesta no està
acabada
degut a que no es disposaven
de
subvencions,
però s'espera que les obres es
realitzin durant aquest any.
Per al funcionament de tot el complex s'ha creat
un Patronat Municipal d'Esports, que consta d'una
junta operativa integrada per 14 membres, que
representen a les persones i institucions de la Pobla
amants del món de l'esport, la junta es reuneix un
cop per setmana.
Un dels passos en què està treballant en aquests
moments
és la conclusió
de les sales de
rehabilitació
amb la idea de cedir-les al Centre
d'Atenció Primària de la Pobla de cara a que els
qui necessitin aquest servei no hagin de desplaçarse a Tremp. Aquest acondicionament final correria
a càrrec del propi CAP.

Altres activitats en les que s'està treballant i que es
duran a terme en els 'propers mesos, són els cursos de
karate ja iniciats i que s'imparteixen tots els dilluns i
dimecres. Per al proper dia 13 de juny està previst que
s'iniciï el campionat de futbol sala amb una xifra rècord
de participants, ja s'han inscrit 24 equips de la Pobla i
comarca.
D'altra banda, les escoles de la Pobla ja poden realitzar
les activitats que creguin necessàries de l'horari escolar

Estat actual
destinat a esports.
De cara a l'estiu està previst que es duguin a terme
escoles esportives per al jovent; aquestes s'ampliaran a
l' hivern
i seran complementades
amb diferents
competicions.
Per últim també s'intentarà
realitzar
gimnàstica de manteniment per a adults.
Des de l'Ajuntament es vol agrair la col.laboració de
totes les persones que han fet possible aquest projecte i
en especial
de la junta
operativa
per la seva
col.laboració desinteressada.

I

I

El passat mes de juny'95 es va inaugurar, als jardins del camp
de futbol, un monument als mestres i es va donar el nom de
Passeig del Mestre Alsina al passeig que hi ha entre les Escoles i
el camp de futbol. Això va representar un homenatge a tots els
mestres de la Pobla per agrair la seva tasca diària en la formació
dels nens i nenes del poble i rodalia, i de forma especial al
senyor Alsina, en reconeixement al seu esforç i dedicació, al
llarg de tants anys, com a educador i director de les Escoles.
La senyora Dolors Civís i Botella, vídua d'en Josep Alsina i
Bellera, en una carta dirigida al senyor Narcís Balagué, alcalde
de la Pobla, i a tot el Consistori, va manifestar el seu agraïment i
el de tota la família per l'afectuós record de la Pobla al Mestre
Alsina, tal com es pot apreciar al text de la mateixa.

de dificultats, però gratificant per tot allò que representa
per a aquells que en són els més directes beneficiaris.
El meu marit, Sr. Alcalde, tal i com li deia, fou un home
humil i senzill, que s'hauria conformat en figurar en
l'anonimat
que representa el monument.
La seva
recompensa la veia cada dia en els molts nens i nenes,
ara homes i dones de profit, que havia ajudat a formar.
Per tot això, Sr. Alcalde, li agraeixo la senzillesa de
l'acte i la seva emotivitat. Preservar el seu record i, amb
el de tants altres que han estat, que són i seran, ens fa
sentir profundament feliços, però, sobretot, ens fa sentir
agraïts, i és aquest sentiment el que volem transmetre a la
ciutadania poblatana i, singularment al Consistori que
ens ha honorat amb aquesta iniciativa.

en
11.ltre. Sr. Alcalde
Excm. Ajuntament
Benvolgut

de la Pobla de Segur

Sr. Narcís Balagué,

Permeti'm
en primer lloc, expressar-li
a vostè
personalment i a tot el Consistori de la Pobla de Segur, les
més afectuoses mostres d'agraïment, en el meu nom i en
el de tota la família d'En Josep Alsina, per l'acte tan
entranyable del qual ens vàreu fer partíceps el proppassat
dia 78 de juny.
El meu marit, Sr. Alcalde, va ésser un home humil i
senzill, amb una profunda vocació per la docència i amb
una trajectòria que es reflecteix en el gran record i estima
que li han professat els seus nombrosos deixebles, i això,
Sr. Alcalde, com pot perfectament comprendre, és motiu
d'orgull per a tots els seus, per a tots nosaltres.
Avui, Sr. Alcalde, un indret de la nostra Vila, entre
l'edifici de les Escoles Velles i el camp de futbol (dues de
les seves grans passions) duu el seu nom, i una mica més
avall, un magnífic monument serva la memòria de tots els
mestres. És com si d'un testimoniatge intemporal i anònim
es tractés, que ens recorda a tots plegats la tasca diària i
sacrificada dels ensenyants, d'aquells homes i dones als
quals, durant un temps de la nostra vida els nostres pares
els hi van confiar la nostra formació, nosaltres els hi hem
confiat la dels nostres fills i els nostres fills als seus, i així
generació rera generació.
Els qui hem conviscut amb ells, Sr. Alcalde, sabem
d'aquest esforç i dedicació, d'aquest treball constant ple
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Per tant, Sr. Alcalde, li prego que aquest agraïment
nostre el faci extensiu a tots els representants del nostre
Ajuntament, i amb ell a tots els ciutadans de la Pobla,
aquesta Pobla que tant i tant ha estimat i a la qual cosa es
va dedicar, des de la humilitat de les aules, en cos i
ànima.
Rebi, Sr. Alcalde, el testimoniatge de la nostra més
sincera cordialitat i estima, tot reiterant-vos l'agraïment
propi i en nom de la nostra família tota.
Afectuosament,
Dolors Civís i Botella
Vídua d'En Josep Alsina i Bellera
La Pobla de Segur, 30 de juny de 1995

./ La Pobla iniciarà la Reforma
Educativa el proper curs
El passat mes de març, el delegat d'Ensenyament
de la
Generalitat a Lleida, Josep Giné, va confirmar que la reforma
educativa començaria la seva implantació a la localitat.
En aquesta reunió es va ratificar que els primers cursos on
s'iniciaria aquesta reforma serien primer d'ESa (nens de 12 anys)
i tercer d'ESa (nens de 14 anys).
Segons l'alcalde de la Pobla, Narcís Balagué, suposarà un gran
canvi en l'ensenyament que repercutirà en una millora de la
qualitat. Per la seva banda, la Generalitat ha confirmat que
aportarà els fons necessaris perquè la reforma s'apliqui
plenament.
A partir del curs vinent, la reforma s'iniciarà
a l'Institut
municipal, al qual s'imparteixen actualment els cursos de BUP i
COU, també es respondrà a les demandes que havien formulat
les diferents Associacions de Pares d'Alumnes de la Pobla i es
garantirà un ensenyament
secundari totalment gratuït. La
implantació de la reforma comportarà canvis en les instal.lacions
docents de la zona. D'una banda, el centre públic els Raiers
perdrà dos cursos, que seran substituïts per una guarderia
municipal,
en aquest edifici ja s'ha renovat la pintura del
passadís del primer pis i de les classes ubicades al centre, amb
un pressupost de quasi un milió de pessetes. La guarderia encara
no ha estat totalment aprovada pel Departament d'Ensenyament,
encara que hi ha la voluntat per totes les parts de que sigui una
realitat el proper curs escolar.
D'altra banda, el nou centre d'ESa i Institut Municipal
s'encabirà a l'edifici de la Sagrada Família. Totes les parts
implicades han descartat la construcció d'un nou edifici, ja que
es considera que seria desaprofitar
fons públics. El centre
disposarà dels serveis normals de menjador gratuït per als nens
de les localitats de Conca de Dalt, Senterada, La Torre de
Capdella, Sarroca de Bellera. També hi haurà el servei gratuït de
transport per a aquests alumnes.
Cal dir que els cursos de BUP i COU es continuaran impartint
en el seu format actual fins a la total entrada en funcionament de
la reforma, seguint les directrius abans esmentades per l'E.5.0.
Per últim, a tot aquest procés cal sumar la creació d'un nou
consell escolar en el qual intervindran professors, personal no
docent, pares d'alumnes, alumnes i el mateix ajuntament. Per
aquest motiu, des de l'ajuntament es demana la col.laboració de
totes les parts implicades perquè el nou consell es converteixi en
una eina efectiva per aconseguir un ensenyament òptim i de
qualitat, considerant-se que la situació actual és immillorable per
aconseguir-ho.

IMPORT DEl CONVENI DE.ÇOQPERACIÓ ENTR~ El
DEPARTAMENT D'ENSENYAMENT I L'AJUNTAMENT DE
~A PQBLA gE SEGUR PER A BUP I COU
Any:

TOTAL

1995
1996
1997
1998
1999

:

.
.
.
.
.

6.014.332 Ptes.
18.424.013 Ptes.

19.345.214
20.312.475
13:864.114
77.960.148

Ptes,
Ptes;"
Ptes.
Ptes,

./ Reforma de l'edifici principal de la
Residència Nostra Senyora de Ribera
Aquest mes de desembre passat s'han iniciat les obres a l'edifici
principal de la Residència Nostra Senyora de Ribera. Les obres
han començat a la coberta exterior de la residència amb caràcter
d'urgència degut a les filtracions d'aigua existents i seguiran amb
la redistribució interior de l'edifici, en base als requeriments de
la nova legislació i la normativa de protecció,
seguretat i
fu ncional itat.
La renovació de la distribució interior preveu cambres de bany
adaptades per a usuaris disminuïts a tots els dormitoris, creant-ne
de nous a la planta tercera, l'habilitació d'un bany geriàtric i un
office de servei per planta, l'ampliació de les sales 'd'estar de la
primera i segona planta i la creació d'una sala d'estar a la
tercera.
Les obres de la coberta han estat adjudicades per un import de
4.700.000 Ptes. i la redistribució interior de l'edifici compta amb
un pressupost de 35.413.087 Ptes.

./ Reformat el Parc Infantil
La zona infantil del Parc Municipal va ser reformada el passat
any. Aquesta reforma va suposar una inversió de més d'un milió
de pessetes i va consistir en readequar les antigues instal.lacions,
modernitzant-les per crear un espai amb menys risc per a nens i
amb uns espais que han de servir per facilitar encara més el seu
d iverti ment.

I

I

~ Felicitació a la Comissió de Festes

~ FELICITATS!!

Ens plau fer arribar una especial
felicitació
als
organitzadors i membres de la Comissió de Festes pel
seu esforç en tirar endavant un projecte com aquest.
Ara és el moment de reviure i refermar les tradicions
i festes populars de la Pobla (torxes, gegants, ... ) que,
ben segur, rebran una gran acollida per part de tot el
poble.
Els encoratgem
a seguir amb la mateixa
empenta i constància, i els desitgem una clamorosa
acoll ida per part dels poblatans. Endavant!

Les persones que complien 40 anys l'any 1995 ho
van celebrar conjuntament.
Des d'aquestes pàgines
ens agradaria felicitar-los
a tots ells i animar-los
a
celebrar, d'aquí a deu anys, els seus 50 anys. Creiem
que aquesta és una bona iniciativa
per aplegar els
poblatans
en una festa i, per tant, no estaria
malament
que els qui en celebren
20, 30 o més
sapleguess¡n
per celebrar
els seus respectius
an iversaris.

~ Places per als objectors de
consciència, a l'Ajuntament

-40

anys-

Vinga, animeu-vos a celebrar els aniversaris de la
vostra generació!

L'Ajuntament té, des del passat octubre un conveni
amb el Ministeri d'Interior i Justícia pel qual disposa
de sis places reservades perquè puguin realitzar la
prestació
social
substitutòria
els objectors
de
consciència.
De les sis places: dos són de medi
ambient, dos de benestar social i les dues restants de
joventut.
Actualment
n'hi ha 5 de cobertes (2 a la
Residència,
2 al Pavelló Pol iesportiu i 1 al punt
d'informació
juvenil).
AI mateix P.I.J. us donaran
informació
del tema de la P.5.S. com de tot el que
està relacionat amb els estudis.
Des de l'ajuntament
sectors de la localitat
possible aquest servei.

es vol agrair als diversos
la seva col.laboració
per fer

~ Instal.Iacíó de l'arxiu municipal
L'Arxiu

Municipal,
que s'havia
creat al Ple de
l'Ajuntament
del dia 6 de juny de 1994, ha quedat
instal.lat a les dependències
inferiors del Molí de
1
1 0li.
La finalitat de l'arxiu és la conservació i ordenació
de la documentació
pròpia de l'ajuntament
i, en
general, d'aquella que es pugui aconseguir que faci
referència a la Pobla i la seva zona d'Influència.
L'arxiu està constituït per dues seccions: documents
escrits i imatges fotogràfiques
o de qualsevol altra
mena.

l.'ajuntarnent
agrairà
la col.laboració
dels
poblatans,
tant en les tasques
dor denac ió i
informatització
del fons existent, com en l'aportació
de documents, especialment
fotografies que puguin
ser reproduïdes per conservar-ne la còpia a l'arxiu.
En propers
informació
evolució.

@

números
de
més detallada

Sota l'Arbre donarem
de larxi

u i la seva

~ Associació cultural-recreativa
"Amics de la Música Tradicional"
El passat dia 6 de setembre de 1995, es va constituir
a la Pobla de Segur "l'Associació Cultural-Recreativa
. Amics de la Música Tradicional".
L'associació està
formada per 20 socis i una junta directiva composta
per 1 president,
1 sots-president,
1 tresorer,
1
secretari i 4 vocals.
Aquesta iniciativa es va dur a terme veient la gran
afluència i acceptació que el Tradicionàrius tenia a la
Pobla, tant per part de gent de fora que puja a
celebrar la festa amb nosaltres, com per tot el poble.
Les finalitats
daquesta
són fomentar
activitats
culturals i folklòriques,
intentar que no es perdin les
arrels de la música de casa nostra, col.laborar amb el
municipi en totes les activitats pròpies de l'associació
i organitzar
i promocionar
recitals o concerts de
dansa.

L'associació queda oberta a tot tipus de propostes
dins del camp tradicional,
i a tots aquells que us
vulgueu fer socis us podeu posar en contacte amb:
Paco Bermejo o Eli Sauquet.
Esperem la vostra col.laboració.
Eli Sauquet i Salud, presidenta

~ Activitats del grup escènic

OBRA DE TEATRE: NO EM TOQUIS LA FLOR
Actors:

Carmen Arilla (Cleo)
Anna Arnalot (Flor)
M. Pau Bejarano (Secretària)
Josep R. Lloret (Sr. Feliu)
Josep Ortega (Hilari)
Agustí Pauls (Karl
Julià Pauls (Olimpi)
Joan Fàbregas(Presentació)
Pere Cots (Presentació)
Josep Martínez (presentació)

Direcció:

Montse Blesa
Teresa Perera

"Lo Tamarro"Curs 95·96
ESCALA EN HI-FI per BÒSNIA
Mes de setembre
Recopilacions

anys anteriors

~ Urbanització del carrer Costapera
El projecte contempla
les obres necessàries per a
completar la urbanització
existent: embornals, xarxa
d'aigua, enllumenat públic i pavimentació.
L'obra ha estat adjudicada per un import de 13.940.550
Ptes. a l'empresa SORIGUE, SA i serà executada en breu.

~ Molí de l'Oli
OBRA DE TEATRE: BAJARSEAL MORO
Mes de desembre
Actors:

Carmen Arilla

(Doña Antonia)

M. Pau Bejarano (Elena)
Josep R. Lloret (Comprador

de droga)

Agustí Pauls (lairnito)
Eli Sauquet (Xusa)
Pepe Servent (Comprador
Joan Torres (Iuan)

Direcció:

Julià Pauls

ESCALA EN HI-FI
Mes de gener (Reis)

de droga)

El Molí de l'Oli ha estat un dels museus més visitats de
les nostres comarques, amb un total de 8.580 visitants
durant l'any 1995.
Els mesos de més afluència han estat:
* el mes d'abril amb un total de 2.163 visitants
* el mes d'agost amb un total de 1.623 visitants
* el mes d'octubre amb un total de 1.134 visitants
Això ens confirma que el Molí de l'Oli és un atractiu
espai cultural conegut per arreu de Catalunya, i al mateix
temps un candidat perfecte per a muntar exposicions,
xerrades culturals i altres.
.

~ Ordenança reguladora de la venda
ambulant a la Pobla de Segur
La regidoria de comerç i consum té la necessitatd'adequar a
les normatives actuals les condicions i organitzacions de la
venda ambulant al municipi. Tenint en compte les peticions de
l'Associació de Comerciants sobre un major control de les
situacions de competència deslleial que es podrien produir en el
mercat ambulant setmanal, s'ha aprovat pel Ple una nova
ordenança reguladorade la venda ambulant.
Aquestaordenança recull tant els requisits legals necessarisper
a exercir la venda ambulant, com la forma d'adjudicació dels
llocs fixos al mercat setmanal,així com la sevadistribució.
Tenint en compte l'autorització que té el municipi de la Pobla
de Segur per obrir els establiments comercials els diumenges i
festius, la nova ordenança vol recuperar també el mercat els
dimecres i festiusa partir de 1997.
Vol així, potenciar la vocació turística de la Pobla i aprofitar
l'afluència del turisme i els visitants de segonaresidència.
Llorenç, regidor de comerç

Promopallars'96 està preparat
per obrir les seves portes
La nova edició de la Fira Promopallars està totalment llesta
per obrir les seves portes el proper dia 15 de juny. Després de
la cloenda del dia 16 s'inaugurarà
el passeig i el parc de
l'Àrea Vacacional.

La Festa dels Raiers tornarà
un altre any
Pel primer cap de setmana de juliol, com ja és tradicional,
l'associació
de Raiers de la Pobla ha preparat una nova
baixada de rais per rememorar aquelles antigues baixades.
Els actes que s'han organitzat per aquest any són:
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Eldissabte dia 6

Construcció dels rais a la presa de Sossis durant el dia. Per la
nit es, realitzarà l'entrega de la ganxa d'or durant el sopar que
aquest 'any tindrà un preu de 3.000 pessetes i serà tipus bufet.
En aquest
sopar
participaran
4 o 5 restaurants

col.laboradors, Els actes es reemprendran el diumenge amb la
missa a partir de les 8 del matí a la capella de Sant Antoni del
Pont de Claverol.
A les 12 del migdia s'iniciarà
el descens dels rais pel
Noguera Pallaresa, esperant-se la seva arribada al Pont de
Claverol a les 13 hores. Mentre s'espera aquesta arribada,
s'han previst diferents actes com una exhibició a càrrec dels
castellers de Lleida.
A les 14 hores tindrà lloc al Bernadot el tradicional dinar del
dia dels raiers que l'any passat va aplegar més de 1.000
assistents. El preu per a aquesta edició serà de 1,100 pessetes.
Durant aquest cap de setmana també s'ha previst fer
reunions de treball en les que participaran
raiers dels rius
Adour, Aude, Eska, Salazar, Cinca, Segre i Noguera Pallaresa.
Aquesta primera reunió té com a objectius el coordinar les
diferents associacions del Pirineu de cara a realitzar possibles
activitats de forma conjunta i estudiar propostes de forma
consensuada,
Durant
aquest cap de setmana
també es preveu
la
realització d'una nova edició del tradicionàrius, que tornarà a
omplir els carrers de la Pobla amb les músiques més variades
i pintoresques,

L'sprint Ciclo Club Pobla
organitza la VIII Marxa
Ciclo Turística Verge de Ribera
El proper 23 de juny tindrà lloc la VIII Marxa Cicloturística
de la Pobla, Verge de Ribera. Aquesta prova és puntuable per
la primera Challenge Tarragona Lleida 96,
.
La sortida es farà a la Pobla a les 8 del matí anant fins a
Salàs, per tornar a la Pobla i continuar cap al Pallars Sobirà
fins arribar
a Pujalt
i Olp,
i retornar
a la Pobla
aproximadament a les 13,30 hores; en total 92 km.
Els participants hauran de pagar 2.000 Ptes. per tenir dret a
un mossec abans de la sortida, un esmorzar a meitat de la
marxa (Pujalt), un trofeu-recordatori
i dinar al Bernadot. El
preu del dinar per als familiars serà de 1.000 pessetes i 500
per a la mainada.
Aquest es farà després de l'entrega de tots els trofeus i
recordatoris*
i constarà d'entrants de la comarca, paella,
llonganissa del país, gelat, vi, cava i licors.
Seguidament del dinar i la sobre-taula se celebrarà un lluït
ball de fi de festa per concloure aquesta diada de germanor.
* Els trofeus seran al participant més vell i al més jove, tant en
categoria masculina com femenina. També hi haurà trofeu per a
l'equip més nombrós i per a l'equip que s'hagi desplaçat a la
Pobla des de més lluny.

El Moto Esports Pallars
retorna amb força
El Moto Esports Pallars ha tornat a renaudar les seves
activitats. Aquestes es van iniciar amb el pas donat pels seus
membres
de federar
l'entitat,
quedant
així totalment
legalitzada. Des d'aquest primer pas, fet a finals del passat
any, el Club ha anat creixent fins arribar als 60 socis que té

I

•

actualment. Aquests socis no només són de
la Pobla sinó que provenen dels dos
Pallars. Lesactivitats fetes pels membres del
club han estat variades, una de les que més
expectació
ha aixecat
ha estat la
participació d'alguns dels seus membres en
diferents proves del campionat de Lleida de
Trial. El club també ha realitzat vàries
sortides en algunes de les seves seccions
com la de la carretera o excursions de llarg
recorregut i l'anada a algunes proves del
campionat del món de motociclisme.
El club espera que les activitats continuïn
durant l'estiu i per això ja s'ha previst tot un
seguit d'activitats per als propers mesos:
El dia 22 de juny estava previst realitzar
un curset de trial a càrrec de Manuel del
Valle, professor d'aquesta disciplina.
El curs ja té 15 inscrits en diferents nivells.
Per la Festa Major de la Pobla, que se
celebrarà al juliol, està previst realitzar una
exhibició per part dels membres del club.
El 29 de setembre el club serà l'organitzador del 16 Trial de
la Pobla de Segur puntuable per al campionat de Lleida.
El dia 11 de novembre està previst organitzar el primer Trial
del Pont de Claverol, que també serà puntuable per al
campionat de Lleida.
S'ha de remarcar que el club també ha fet un oferiment
formal a tots els ajuntaments del Pallars de cara a que en cas
de qualsevol necessitat els seus membres estarien disposats a
col.laborar amb els bombers o amb qualsevol altra institució
per arribar amb les seves motos a llocs de difícil accés i
col.laborar en tasques de salvament o prevenció d'incendis.
Per últim, els membres del club volen agrair molt
especialment als ajuntaments de la Pobla i Conca de Dalt la
col.laboració donada al club en aquests primers mesos de la
seva nova singladura.

Les piscines tornen
a obrir les seves portes
Les piscines municipals tornaran a obrir les sevesportes com
cada any. Aquest any, la data prevista per a l'obertura serà el
22 de juny, estant previst el tancament el proper 15 de
setembre.
Enguany es presenten interessants novetats, principalment
en l'horari d'entrada.
Aquests canvis han vingut donats principalment per la gran
demanda de cursets de natació que s'han presentat per a
aquesta temporada.
El nou horari al públic serà des de les 12 h fins a les 20 h
Elscursets de natació que es realitzaran seran:

- Natació d'aprenentatge.
Primer curset de 1'1de juliol al17 de juliol.
Segon curset del 18 de juliol al 5 d'agost
Tercer curset del 6 d'agost al 23 d'agost.
L'horari serà de 8 a 9 h i de 9 a 10 h per als majors de 13
anys, els menors d'aquesta edat tindran horari de 10 a 11 h i
d'l1a12h

El curset de perfeccionament
s'impartirà els dimarts,
dimecres i dijous a partir del 2 de juliol de 20 a 21 h
Tots els interessats es poden inscriure al punt d'informació
juvenil (oficina de turisme) a partir del19 de juny de 10 a 14 h

BI Comú de Particulars té
previst diverses exposicions
El Comú de particulars ha previst per als propers mesos
diversos actes, a més del ja anunciat concurs fotogràfic del
qual es farà l'entrega de premis el dia 18. Aquestes activitats
són:
• Del dia 1 de juliol al dia 11 d'agost la pintora Francesca
Plaza exposarà alguns dels seus olis per tercera vegada a la
Pobla.
• Del 18 d'agost al dia 11 de setembre Miguel Angel Corral
exposarà diverses escultures.
Per aquest estiu també està previst fer l'intercanvi amb
artistes francesos de la zona del Fousseret. Aquest intercanvi
s'iniciarà amb la visita dels artistes pallaresos a Fousseret;
l'any passat hi van anar uns 20 pallaresos, la visita es farà
entre el 13 de juliol i el 13 d'agost. A més, aquest any dos
dels participants seran anomenats pintors d'honor, només se
n'anomenen tres per any, i seran Joan Caballé i Vicente Anton
de Pedro.
La segona part de l'intercanvi es farà entre el 4 i el 20
d'octubre amb l'arribada dels artistes francesos i les seves
obres.
El proper dia 20 tindrà lloc la Festa dels Bombers, amb la
realització de diversos actes complementaris com en edicions
anteriors.
Us recordem a tots que la Festa Major de la Pobla se
celebrarà aquest any els dies 26, 27 i 28 de juliol. Us
convidem a participar-hi activament.

INAUGURACIONS
L'escullera del Plamicelí. més que una protecció
El mes de novembre passat el
ministre
Josep
Borrell
va
inaugurar
l'escullera
del
Flamicell,
que va des del Pont
de Ferro fins al pantà de Sant
Antoni.
Aquesta escullera ha de servir
per protegir l'àrea vacacional de
possibles riuades, per això ha
estat drenat
aquest
tram de
quasi un quilòmetre.
L'amplada
també ha augmentat a 60 metres
per millorar
la capacitat
de
desguàs.
AI llarg de l'escullera s'ha creat
un passeig que arriba fins a la
cua del pantà de Sant Antoni,
1,5 km, i ja està totalment acabat. AI marge esquerre del riu, al terreny que queda entre el Flamicell
Pallaresa hi haurà una zona arbrada d'ús públic per als poblatans i visitants de la Pobla.

BI Pavelló Poliesportiu
El passat 17 de febrer el
President de la General itat
pavelló
poliesportiu,
del
donat informació en aquest

Molt Honorable
va inaugurar el
que ja us hem
número.

Durant
l'acte
van assistir,
a més de
nombroses personalitats locals i comarcals,
un gran nombre de públic. El president, que
va visitar totes les instal.lacions,
va poder
presenciar també un petit partit d'exhibició.
Per la seva banda, va encoratjar les noves
generacions
a la pràctica de l'esport i de
l'esperit que els esports transmeten.
El president va aprofitar la seva visita per
conèixer
altres
llocs de la Pobla com
l'Ajuntament,
el Comú de Particular
o el
Museu dels Raiers del Pont de Claverol.
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