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INFORMACiÓ MUNICIPAL DE LA POBLA DE SEGUR
Núm.6

Octubre 1996

El Castell de focs aquàtic va simbolitzar la recuperació del llac com a atractiu de la Pobla en l'inauguració del Passeig de
l'Àrea Vacacional.

* L'Arxiu Històric Municipal ja és una realitat
* Fira Promopallars i inauguració del Passeig de l'Àrea Vacacional
* Resum de festes
* Calendari d'activitats de les associacions
* Adéu a Mossèn Diego

Ple ordinari del 02-06-96
* Habilitar el Molí de l'Oli com a

lloc de celebració dels matrimonis civils,
juntament amb el local de la Sala de Plens.
* Aprovació de la memòria valorada de l'obra d'AMPLIACIÓ SALES ESPORTIVES I EQUIPAMENT DEL PAVELLÓ MUNICIPAL D'ESPORTS, amb un
pressupost de contracta de 6.500.000 Ptes.
* Aprovació del projecte tècnic d'ENLLUMENAT PÚBLIC FASE Al A LA
LOCALITAT DE LA POBLA DE SEGUR, amb un pressupost de contracta de
7.730.052 Ptes.
* Acceptar l'ajuda inclosa en el programa general del Pla Únic d'Obres i Serveis
de Catalunya, any 1996, per finançar l'obra CONDICIONAMENT
DE L'ESCORXADOR MUNICIPAL.
* Aprovar el document de comprorrús d'aportació de quotes dels professionals
càrnies a l'obra de condicionament de l'escorxador municipal de la Pobla de
Segur.
=Sol.Iícitar al Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca el màxim d'ajuts
econòmics possibles dins les línies que tingui previstes tant, de fons procedents
de la Unió Europea com del propi Departament.
* Aprovar l'expedient de contractació de l'obra de condicionament de l'escorxador municipal de la Pobla de Segur.
* Aprovar definitivament l'Estudi de Detall d'ordenació de volums de la parcella
situada a l'Av. Estació, cantonada amb els carrers "I" i "E", per a la construcció
dels habitatges de l'Incasol.
* Aprovar definitivament el Projecte d'Urbanització d'un tram del carrer "E"
contigu als mateixos habitatges.
* Aprovar la proposta i el conveni tramès per la Fundació Caixa d'Estalvis i
Pensions de Barcelona, acceptant els drets i les obligacions que se'n deriven
relatiu a la cessió de la titularitat de la biblioteca que té en aquesta localitat, a
favor de l'Ajuntament de la Pobla de Segur.
* Iniciar la tramitació de l'expedient procedent que ha de conduir a l'adquisició
de Casa Boixareu dins el conjunt de Casa Mauri, autoritzant el Sr. Alcalde a la
signatura del document de comprorrús entre l'Ajuntament i el Sr. Josep M. Boixareu.

Ple extraordinari del 09-07-96
* Sol.licitar al Departament d'Agricultura,

Ramaderia i Pesca un ajut de
30.000.000 de ptes. dins el programa 5b cofinançat pel FEDER per al projecte
de dotació de serveis a la zona industrial del sector Migdia i 4.750.000 ptes. per
a la reposició del mur de contenció a la Plaça del Pou.

Ple ordinari del 24-07-96
* Aprovar l'adhesió d'aquest municipi

a la xarxa Catalana de Ciutats Saludables.
* Aprovar la delimitació de l'àmbit en el terme municipal de la Pobla de Segur
del Pla Especial d'àmbit supramunicipal de la zona del llac de Sant Antoni, amb
el següent llistat de necessitats que cal que contempli:
- Regulació i zonificació dels usos de la làmina d'aigua del llac.
- Distribució de les zones d'aparcament de barques.
- Previsió de construcció d'una minipresa que possibiliti l'aprofitament de la cua
del llac.
- Previsió d'un passeig ecològic a tot l'entorn del llac.
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Passat l'estiu, amb tota la seva activitat cultural, lúdica, festiva i la sorprenent inauguració del magnífic passeig de
l'Àrea Vacacional, del que de tot plegat se'n fa ressò aquest
número de Sota l'Arbre, cal emprendre aquest últim trimestres de l'any amb els objectius de, a més de l'activitat
pròpia dels projectes endegats i per endegar, preparar la
proposta de tributs i el pressupost per a 1997.
No cal que us digui que estem davant d'un període que si
bé es preveu actiu per l'economia, imposa a les Administracions un esforç rigorós d'austeritat.
En el proper butlletí que sortirà abans de final d'any, us
faré una amplia exposició d'aquest dos temes (Tributs i
Pressupost) que se'ns dubte suposen la veritable voluntat
de desenvolupament municipal proposada per l'equip de
Govem.
Respecte als tributs us anticipo que els que influencien
més en el desenvolupament econòmic del poble (construccions, instal-Iaclons, obres i activitats econòmiques)
no sofriran cap increment. La resta tindrà un augment
màxim del 3 % previst per l'inflacció.
Respecte a l'IBI (Contribució Urbana) augmentarà perquè
inclourà la taxa de clavegueram, tribunes i previsió d'incendis que desapareixeran. Amb aquesta proposta el contribuent podrà desgravar-se a la declaració de renda unes
quantitats que fins ara no ho podia fer, i suposant només
un augment real del 2,3 %.
Bé de tot això com s he dit en parlarem al proper butlletí,
que com aquest vindrà ple de l'activitat municipal i de tota
la societat poblatana.
Narcís Balagué i Bosch, el vostre Alcalde.

•
.',~"'!:'

-

-

•

t

'-;

,

~

'

.',

.. " .,

-"

.-.' - -

,

.

-

.,-' .','::"-

.

-

'.

\

~' .....

.:

.'::" ~ '---'~""_':.,,.:~." ..:.','~,-,- ':",

Tal com es va avançar al Sota l'Arbre del mes de juny, ampliem

la informació

:.-

e: .. - ,-'.',

-'

que allí es va donar sobre l'Arxiu

Municipal.

Finalitat
L'Arxiu, com ja es va dir, es va construir per acord del Ple Municipal del
dia 6 de juny de 1994 i depèn de la Regidoria de Cultura de l'Ajuntament. Té com a finalitat la conservació, ordenació i catalogació de les
fonts documentals del municipi, així com la recuperació del seu patrimoni fotogràfic.
L'Arxiues nodreix, per una banda, de tots els documents de l'Ajuntament
que es consideren històrics, és a dir, els documents que per la seva
antiguitat (superior als 30anys) ja no tenen un interès administratiu
immediat; i, per l'altra, dels documents escrits o gràfics procedents de
donacions d'entitats i particulars, sobretot fotografies.

Organització i contingut
L'Arxiu està ínstal-lat a les dependències inferiors del Molí de
l'Oli.
La secció de documents escrits ocupa dues sales comunicades, amb unes 400 capses arxivadores que contenen, degudament classificats, documents municipals com:
* Expedients, quintes, impost de la sal, eleccions, obres,
judicis verbals, aigües potables, escorxador, arbitris, etc.
I també documents d'altres procedències com:
* Oficina de Turisme, Esbart Pallarès, Cinema Avinguda,
etc.
La secció de documents gràfics conté les següents menes de
documents:
* Còpies de fotografies relacionades amb la Pobla o la seva
rodalia que tenen interès per la seva antiguitat o tema. Cada còpia
està acompanyada de la seva fitxa descriptiva. Actualment n'hi
ha unes 150, cedides per persones que han volgut col.laborar.
* Postals de l'Oficina de Turisme i altres procedències relacionades amb la Pobla o la seva rodalia, amb un nombre superior als 100 originals. També amb la corresponent fitxa descriptiva.
* Fotografies dels alcaldes de la Pobla, exposades a la
galeria del Molí de l'Oli.
* Plànols d'antics projectes municipals com:
- Projecte del Camp de Deports, de 1935.
- Projecte de la façana per a la conversió de l'Església en
Ajuntament, de 1936.
- Antic projecte d'escoles graduades.
- Pancartes antigues de benvinguda i reivindicacions
locals.
- Plafons amb etiquetes de productes comercials de la
Pobla.
- Plafons amb paper moneda de la Pobla, i amb docu
mentació dels antics cotxes de línia.
- Antics segells de goma municipals i de corporacions
locals.
- Llibres diversos.

Informatització
La informatització d'un arxiu permet conèixer en tot moment el
contingut exacte de l'arxiu, facilita una consulta ràpida i dóna
l'oportunitat de recerques que amb els sistemes manuals serien
poc menys que impossibles. A la fi que la informació sobre el
contingut de l'arxiu pugui ser utilitzada amb una visió general i

Una magnifica labor de classificació fa molt accessible tota la documentació.

coherent amb altres arxius similars, convé que els programes i els codis de classificació que es fan servir siguin d'ús
general.
La informatització de l'Arxiu Municipal de la Pobla està pendent que el Servei d'Arxius de la Generalitat estigui en disposició de facilitar als ajuntaments els programes dels arxius
de la Xarxa d'Arxius de la Generalitat.

Accés
Com que en aquests moments el personal fix assignat a l'Arxiu és inexistent, l'accés a la informació està només a disposició dels investigadors i altres persones amb un interès concret de consulta.

Col-laboracíó
L'ordenació, la classificació i la recerca de nou material per a
l'Arxiu és una tasca desenvolupada exclusivament per col'laboradors voluntaris. Qualsevol persona que pels seus coneixements d'arxivística, fotografia o de qualsevol altra mena
i amb ganes de participar en aquest projecte cregui que pot
ajudar en la millora i funcionament de l'Arxiu, hi serà benvinguda.

Donacions
Per poder tenir a la Pobla un arxiu que reflecteixi de la forma
més àmplia possible la història local, calla col-laboració de
tots els poblatans que puguin facilitar documents que aportin dades sobre el passat de la Pobla i els seus habitants.
Aquests documents poder ser fotografies, plànols, documents
comercials, escriptures, etc.
Si el propietari del document té interès en conservar-lo, se'n
farà còpia per a l'Arxiu i es retornarà l'original.
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LA FESTA DE LA MARE DE DÉU DE RIBERA I PROMOPALLARS TORNEN A SER UN ÈXIT

Els dies 14 i 15 del passat mes de juny, la Pobla va acollir
una nova edició de la seva Fira de promoció turística,
Promopallars.
Aquest any, la Fira va ser inaugurada pel President de la
Diputació de Lleida, Josep Grau, que va recórrer l'espai
firal acompanyat pel nostre alcalde, pel president de la
comissió organitzadora, el senyor Palau, i per diverses autoritats locals i comarcals. Promopallars comptà amb més
de 80 expositors de diferents rams, des de l'alimentació i
productes artesanals a institucions i serveis. Promopallars
va ser visitat per més de 7.000 persones que es van interessar per una fira que Josep Grau va considerar la Fira
d'una població que ha de ser vista com la veritable porta
del Pirineu i que, per tant, ha d'aprofitar la seva mostra per
ensenyar als visitants tot el que es pot trobar al Pirineu i
especialment a l'àrea de l'entom de la Pobla, molt desconeguda en certs nivells. D'altra banda, Josep Grau també
va dir que aquest tipus de fires s'han de mantenir al preu
que sigui, o fins i tot fer-les extensives a altres poblacions,
donat que poden ser un termòmetre de la marxa econòmica d'una zona.
Els actes de Promopallars es van complementar el diumenge amb una inauguració multitudinària de la zona de
l'àrea vacacional i molt especialment de l'edifici de serveis i la plaça el-líptíca. L'edifici de serveis va poder ser
visitat per primera vegada per tots els poblatans. Durant
l'acte, Narcís Balaguè va descobrir una placa commemorativa juntament amb Manuel Martín. L'alcalde també va
agrair en el seu parlament, l'aportació de tots els que han
fet possible que un somni com l'àrea vacacional sigui cada
cop més una realitat. Per últim, i com a gran fi de festa, es
va celebrar un espectacular castell de focs que va meravellar tots els assistents, focs que en algun moment sortien de l'aigua com a símbol de la recuperació per a la Pobla del llac com a atractiu turístic.
La festa va continuar dos dies més a la Pobla, ja que el
dilluns i el dimarts es van celebrar els actes en honor de la
patrona de la localitat; la Verge de Ribera. Alguns dels actes més multitudinaris van ser, el dilluns, la baixada de les
torxes amb la reunió prèveia de la mainada, els gegants i
capgrossos, i les pubilles a la plaça de la vila per anar a
rebre tots junts les torxes. En total, es van reunir unes 1.500
persones que van gaudir d'una de les celebracions més
emblemàtiques d'aquestes festes patronals.
Per últim, el dia de la patrona, dimarts, l'església es va omplir per escoltar, després de la missa, el concert interpretat pels Petits Cantaires del Pui i la Coral Verge de Ribera.
A la tarda també es va fer lliurament dels premis del concurs de fotografia organitzat pel Comú de Particulars.

Els Petits cantaires iels grans de la Coral Verge de Ribera van oferir un magnific
concert.

El Delegat de Turisme i l'Alcalde van descobrir la placa acreditativa del Premi
Turisme de Disseny Urbà.

Última hora de l'Àrea V~cacional
.L'àrea vacacionalva donar un nou pas per ser unafealitat,
duràntla festa de la Mare de. Dèu.de Riberà, Nards Balaguè
va anunciar alguns dèls propers passos que faran que encara
prengui més cos aquest espai de la Pobla.
La co
xa de les primeres sis cases adosades està pràcticamen
.
ada per part de person~s ioteresades en aq~irirles se sala part interior finalitzada inomés falta la signatura
perquè:comencin
a ser realitat. Cal 'destacar també que el
nombre de sol.licituds sobrepassa ja els habitatges que han
estat projectats per contruir en la primera fasa,
D'altra Qanda; cal dir què a principis de setembre es va iniciar
la construcció dels IS primers bungalows dels 50 previstos
per la Set[llana Santa del proper any.
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INICIADES LES OBRES DE LA CARRETERA N-260 DE LA POBLA A SENTERADA I XERALLO
S'han iniciat amb bon ritme les obres de millora del
traçat de l'Eix Pirinenc entre la Pobla-SenteradaXerallo. Aquesta nova actuació del Ministeri comportarà una millora en aquesta via que tanta importància
té per les comarques
de muntanya,
i molt
especialment per a la Pobla com a eix de comunicacions i porta del Pirineu. Desitgem que les obres es
desenvolupin a bon ritme i sense els entrebancs i complicacions que el nostre Alcalde ja va denunciar respecte a absurdes i desafortunades intervencions de
gent que no entén què és viure a les nostres terres.
Ara només caldrà esperar que els altres dos trams,
(el túnel Xerallo-Malpàs i el tram Malpàs-EI Pont de
Suert) no es vegin afectats per les tan anunciades retallades, i que el Ministeri de Fomento sigui sensible a

la necessitat imperiosa d'executar-los pel bé del
desenvolupament de les nostres comarques.

PISTES PER A EXÀMENS DE CONDUIR

Als terrenys que s'han recuperat a la confluència entre la Noguera i el Flamicell, s'hi ha pogut instal-Iar
una zona de 30 x 30 m., amb un carril d'accés de 100
x 6,5 m. que seran suficients per poder realitzar les
proves dels exàmens de conduir que es duen a termea
la Pobla. Atès que aquestes proves es realitzen cada
15dies, l'Ajuntament procurarà condicionar aquest espai en un futur per poder realitzar-hi d'altres activitats.
Aquestes pistes, un cop acabades, permetran desenvolupar-hi
tivitats,

altres ac-

ACABADES LES OBRES DE DEFENSA DEL MARGE DEL FLAMICELL A L'HORTA
Ja s'han acabat les obres de restabliment del mur
que defensava els horts del marge del Flamicell
i que va caure a les riuades del novembre de
1994.Aquest condicionament- s'ha fet amb una
acurada actuació tant tècnica com estètica que
ha de servir de model en altres actuacions similars si s'arribessin a produir. Donem gràcies a la
Confederació Hidrogràfica de l'Ebre i molt
especialment als tècnics i constructors per tan
admirable obra.
Aquest es el magnific aspecte que ofereix la nova protecció
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NOVA EDICiÓ DEL TRADICIONARIUS I LA FESTA DELS RAIERS
Com ja és tradicional el primer cap de setmana de
juliol els raiers de la Pobla van tornar a organitzar
una gran diada raiera que va despertar, un any més
l'interès de nombrosos curiosos.
Els actes es van iniciar el dissabte amb el tradicional sopar dels raiers que com cada any va servir de
preludi a l'entrega de la ganxa d'or, que en aquesta
ocasió va recaure a títol pòstum a Moises Valencia
Calvo, que va ser recollida pels familiars. Amb
aquest lliurament es volia retre homenatge a una
persona que durant molts anys ha treballat en el
món delS raiers, especialment a Navarra, d'on era
fill.
Els actes van continuar el diumenge amb la tradicional baixada dels rais des de la presa de Llania.
En aquesta ocasió van baixar tres rais, amb la participació de l'exministre Josep Borrell i del conseller Ignasi Farreres.
Malgrat la pluja, unes 3.000 persones es van aplegar a l'entorn del riu per veure baixar els rais. Per
primera vegada un rai va "atropellar" un oagosarat
càmara que es trobava al mig del riu filmant. L'accident, però, no va revestir cap gravetat. Els actes
es van completar amb una gran actuació castellera dels castellers de Lleida, que a causa de la pluja

Com sempre la Diada dels Raiers va aplegar molta gent; malgrat la pluja,

es va haver de fer al pavelló polisportiu. Per últim, es
va fer el tradicional dinar al Bernadot, amb una nombrosa presència com en anteriors edicions.
Durant els dies de celebració de la festa raiera també
va tornar a repetir-se
una nova edició del
Tradicionarius que durant el cap de setmana va omplir alguns dels llocs més emblemàtics de la Pobla
amb grups de música tradicional diversa. Aquest any,
donades les restriccions pressupostàries no hi van
participar tants grups com en anteriors edicions, però
això va ser suplert amb la qualitat dels participants.

VIII MARXA CICLO TURISTA VERGE DE RIBERA
El passat dia 23 de juny l'Sprint Cielo Club Pobla va
organitzar una nova edició de la Marxa Cieloturista
Verge de Ribera.
Aquesta edició va tornar a ser un èxit rotund pel
que fa al nombre de participants vinguts d'arreu
de Catalunya.
Aquesta marxa és força original en el sentit que
després de la prova s'organitza el tradicional dinar
al Parc del Bernadot.
Aquest any, la prova va anar des de la Pobla fins a
la zona d'Enviny per tornar a la Pobla al migdia. En
total hi van participar més de cent corredors que
després es van reunir amb familiars i amics per
gaudir d'un dinar al Parc del Bernadot on s'hi van

Després de la marxa es va celebrar un gran dinar al Bernadot.

aplegar més de 200 comensals per acabar el dia amb
un lluït ball.
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FESTA MAJOR
La Pobla va celebrar la seva Festa Major a finals del
juliol passat, com ja és tradicional.
Els actes es van iniciar el divendres dia 26 amb la
tradicional cercavila i l'inici de la VIIJornada del Campionat de Futbol Sala. A la nit també es va celebrar el
correfocs a càrrec del grup l'Espetec.
Eldissabte es va domençarar el concurs de botifarra,
al mateix temps que s'anaven disputant els partits del
Campionat de futbol Sala.
A la nit també va tenir lloc la VIIIMillaUrbana que va
comptar amb uns 50 participants en les diferents categories.
Per últim, el diumenge es van dur a terme diferents
actes destinats als nens, especialment el món infantil
que es va realitzar tant a la tarda com al matí. Cal
destacar l'actuació dels pallassos que es va realitzar
al barri de l'estació. Al matí també es va celebrar una
nova edició de la travessa del llac de Sant Antoni, que
va comptar amb uns 50 nedadors que es van atrevir a

Els guanyadors de la travessa al llac van tenir uns grans trofeus.

fer els 800 metres fins a l'antic club nàutic, Els organitzadors volen agrair la col·laboració de nombroses persones, especialment els propietaris de les 7
embarcacions que hi van col·laborar.
Durant tots els dies de la Festa Major també es van
celebrar els tradicionals balls de tarda i nit que van
tenir una nombrosa concurrència.

FESTA DELS BOMBERS
Un any més, els bombers de la Pobla es van bolcar
per organitzar la seva festa, que ha de servir tant per
ensenyar, la seva tasca principalment als més petits,
com per a la recaptació de fons que els ajudin a desenvolupar la seva feina durant tot l'any.
Els actes que es van realitzar en aquesta edició van
ser al matí la inauguració del Parc Infantil i l'exposició
~ de material a la plaça de la Pedrera amb la presència
de diverses autoritats. També es va celebrar el concurs de dibuix, al qual, van participar més de 150 nois
i noies en les diferents categories.
El Parc Infantil, installat a la plaça de la vila va continuar fent les delícies dels més petits amb els seus inflables, el "toro mecànic" i sobretot el tren, que va transportar a quasi un miler de passatgers durant tot el dia.
Per últim els més petits i d'altres de no tan petits van
gaudir d'una estona refrescant amb la festa de la escuma que va aplegar unes 300 persones.

l

Petits i no tant petits van gaudir d'una estona refrescant amb el bany
d'escuma.

Per finalitzar, va celebrar-se el tradicional ball que
va tenir una nombrosa assistència que va sobrepassar les 2.000 persones.
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ACOMIADAMENT DE LA MADRE ÀNGELS
El passat 23 d'agost, vàrem acomiadar la Madre Àngels Gasset i Bosch,
que durant gairebé tres anys ha estat la directora de la Residència Verge
de Ribera.
La Junta de Copatrons, l'Ajuntament i tots els avis i àvies de la Residència
volem expressar el nostre profund agraïment per la seva tasca, al mateix
temps que la tristesa pel seu comiat.
Les paraules que va dirigir-li en Nicanor Sabaté, padrí acollit a la institució són la millor mostra de tots aquests sentiments:

"Permeti'm germana Àngels, que en nom de tots
els companys i companyes d'aquesta casa i del meu
propi, li adreci unes paraules en motiu de la seva
marxa d'entre nosaltres.
Diuen que els acomiadaments sempre són dolorosos, i aquest, el seu ho és. I en gran part, perquè
amb aquest temps que ha estat entre nosaltres, n'hi
ha hagut prou per conèixer-la i rebre tantes proves
d'afecte i estimació. Ha sabut suplir amb la seva
manera d'actuar, allò que nosaltres ens sentim tant
mancats, dels afectes familiars, del contacte d'aquelles persones estimades amb què hem conviscut
tant anys i que ara, a la nostra vellesa n'estem privats.
Vostè, amb la seva forma de ser, ha sabut conjugar
el paper d'amiga, germana i mare.
Doncs, ja veu germana Àngels si en tenim de motius per estar contents i agraïts i de tenir-li tant
d'aprecio Davant de tantes coses que hem rebut de

p

L'acomiadament

de la Madre Àngels va ser molt emotiva per a tots.

Vostè, demanem a Déu Nostre Senyor que l'assisteixi i
la guiï perquè pugui continuar la seva tasca a favor
dels germans. Si algun consol ens queda és la seguretat que la seva marxa, servirà perquè d'altres germans
nostres la puguin conèixer i rebre tot allò que nosaltres hem rebut. "

LA POBLA AMPLIA L'ÀREA SUSCEPTIBLE DE REBRE AJUTS PER A LA REHABILITACIÓ D'HABITATGES
L'Ajuntament de la Pobla va demanar l'ampliació
de l'àrea susceptible d'acollir-se als beneficis del
Decret 65/1996 del 23 de gener, per la qual cosa
la zona queda delimitada de la següent forma:
* Sector li Casc Antic: Plaça de la Pedrera, Carrer de la Riba, Llorens i Torres, Esgraseds, Major,

Plaça del Pou, Raval, D'Orari iPau Claris.
* Sector 2: Cases del Pont, Plaça de Sant Antoni,
Carrer Raier i Carrer Pirineus.
* Sector 3: Carrer del Sac, Carrer de la Font (núm. 1
al 13 i 2 al 6, iAv.Verdaguer (núm. 1 al 25 i 2 al 34).
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EL COMÚ DE PARTICULARS TORNA A PARTICIPAR AL GRAN PREMI
D'ARTS PLÀSTIQUES "LE FOUSSERET".
El Comú de Particulars de la Pobla va tornar a organitzar un altre intercanvi de pintors pallaresos amb
França. Aquest intercanvi va tenir la primera part
entre els dies 13 de juliol i 3 d'agost quan un total
de 22 pintors del Pallars van mostrar al XVIIIGran
Premi d'Arts Plàstiques "Le Fousseret" un total de
54 obres que van tenir gran acceptació entre el públic visitant.
En aquesta ocasió cal destacar que, dels tres convidats d'honor de la present edició dos eren pallaresos, d'una banda Joan Caballer i, de l'altra, Vicente
Anton de Pedro, que van exposar un total de 23
obres.
A més, el grup de "catalans" que va viatjar a França
durant els dies de la mostra va rebre un gran nombre d'atencions per part de l'organització. segons
va dir el president del Comú, josep Verdú, tothom
va poder copsar el gran nivell de companyonia que
hi ha entre els dos grups d'artistes.
La segona part de l'intercanvi tindrà lloc el proper
mes d'octubre amb la vinguda de diferents pintors
francesos per exposar al Comú.
D'altra banda, el Comú també ha organitzat diferents activitats i exposicions durant els mesos d'estiu, entre les quals cal destacar la de Francesca Plasa
entre altres. Durant aquests mesos també s'han fet
diverses exposicions al Molí de l'Oli com la de
Candelas.

INICIADA LA CONSTRUCCIÓ DE 34 HABITATGES DE PROTECCIÓ OFICIAL
Durant el mes d'agost s'han començat les obres de
construcció de 34 nous habitatgess de protecció oficial a la zona de l'Avinguda de I Estació. Aquests
habitatges tindran les característiques típiques
d'aquest tipus d'edificació, com ara els 90 metres
quadrats d'extensió. Les obres seran realitzades per
l'empresa Benito Arnó.
Aquests habitatges seran de lloguer i intentaran suplir les mancances d'aquest tipus d'habitatge que
pateix la Pobla i la resta de la comarca. Permetran
especialment als més joves disposar d'una casa.
La continuació de les Vivendes Socials ja es una realitat. Aquestes seran de lloguer.

30 ANYS DELS NASCUTS AL 1966 I JA ES PREPARA ELS 50 DELS
DEL 1947
Seguint aquesta nova tradició de la Pobla de celebrar els "aniversaris rodons", i tal com es va proposar en el darrer número de Sota l'Arbre, uns quants
poblatans nascuts el 1947 han pensat que no han
de deixar passar l'ocasió de celebrar els 50 anys el
proper 1997 amb els altres poblatans ( de naixement, de residència o de sentiment) de la mateixa
quinta.
Per posar-nos en contacte i poder-ho preparar com
cal, deixeu les vostres dades a l'Oficina de Turisme .
...i el de 1950
Els nascbts el 1950ja estan començant a pensar en
celebrar l'any 2000 el seu 50è. aniversari, el canvi
de segle i de mil-lenni. Com que la volem fer grossa, ens agradaria que hi fossin els poblatans nascuts aquell any, encara que faci temps que n'hagin
perdut el contacte; en coneixeu algun, feu-l'hi saber.
... i més aniversaris ...
Els que van perdre's l'ocasió de celebrar els 40 anys
junts cal que s'animin a celebrar els 50,60,... i els

També aquest any han celebrat "sonadament" la quinta del 66, els seus 30 anys.
Com podeu. veure van ser una bona colla.

més joves també, és clar, tal i com van fer els nascuts
els 1966, delebrant els seus 30 anys. Els "aniversaris
rodons" són una bona excusa per trobar-se els que ja
són amics, i que per qualsevol raó fa temps que no es
veuen, i per fer nous amics poblatans.

AGENDA DEL COMÚ DE PARTICULARS
El Comú de Particulars té previst per als propers
mesos les següents activitats:
- Fins allS de setembre, exposició d'escultures
d'escaiola d'Àngel Corral.
- Del 19d'octubre al3 de novembre exposició d'artistes francesos de "Les Fousseret", com a segona

part de l'intercanvi anteriorment mencionat.
- Del 28 de novembre al 18 de desembre, exposició
d'artistes pallaresos, com ja és tradicional en altres
anys.
- Del 20 de desembre al 13 de gener de 1997 , exposició d'olis de Daniel Ramoneda.

CONCURS SOCIAL DE PESCA
La Societat de Caçadors i Pescadors de la Pobla
de Segur va organitzar un Concurs Social de Pesca. Aquest Concurs va tenir lloc durant el matí del
passat dia 15 de setembre i se celebrà a l'embassament de Sant Antoni. El concurs es centrà en la
pesca de Ciprínids, També es va realitzar un esmorzar de germanor.
D'altra banda la Societat de Caçadors i Pescadors
de la Pobla va tornar a obrir les instal-lacions del

Camp de Tir dels Socors. Aquestes instal-lacions havien estat tancades durant els darrers anys per motius diversos i durant el seu primer estiu de nou funcionament han rebut una gran acollida entre tots els
afeccionats al tir dels dos Pallars, cada dissabte es
reunien entre 50 i 60 tiradors. La Societat espera continuar adequant el camp de cara a la seva promoció
a tot Catalunya.

•

EL MOTO ESPORTS PALLARS CONTINUA TREBALLANT
Durant la passada Festa Major de la Pobla el Motor
Esport Pallars va organitzar un trialsín al camp de futbol de la localitat. En aquest cas, hi va haver 12 participants que van poder ser admirats pels més de 500
assistents els que van gaudir d'un gran espectacle amb
les diferents proves d'exhibició que es van fer.
El passat dia 29 de setembre aquest club va organitzar el 14è Trial de la Pobla que transcorregué entre la
Pobla i el municipi de Conca de Dalt, per la qual cosa
el club vol agrair la col-laboració dels dos ajuntaments.
Aquest trial va ser puntuable per al campionat de
Lleida i van participar 25 participants de Catalunya i
Osca, en categories júnior, veterans A i B i afeccionats que van fer un circuit de 12 trams per dues vegades, essent els trams més difícils els de primera hora
del matí per trobar-se mullat el terreny.
Aquest trial feia 14 anys que no es celebrava i ara s'ha
pogut tornar a realitzar amb l'esforç dels membres del
Club, recuperant
una de les proves pioneres a
Catalunya.
D'altra banda els organitzadors han decidit crear el

El trial Indor va ser molt espectacular i concorregut.

que serà el primer Trial de la Conca de Dalt de cara
al proper dia 8 de desembre, aquest trial es realitzarà, com el seu nom indica només 'a la zona del
municipi de Conca de Dalt compresa a les localitats properes a Claverol.

ELS RAIERS DE LA POBLA AL CANADÀ
Entre els dies 3 i 6 d'octubre, els raiers de la Pobla
tindran la seva representació a la IXTrobada Internacional de Raiers que, com tots recordareu, es va celebrar per primera vegada el 1988 a la Pobla. Aquesta edició es realitzarà al Quebec a la població de Troix
Rivieres i s'espera que hi participin unes 500 persones en representació dels raiers i diverses associacions d'aquest apassionant món d'Europa i Amèrica del
Nord.
El grup de la Pobla estarà integrat per 21 persones i
tenen previst de fer un viatge de 10 dies durant els
quals participaran en els diferents actes, com la reunió d'intercanvi de propostes, on es presentarà la idea
de connectar les diferents associacions a Internet.
També s'intentarà coordinar les associacions de la
Unió Europea per tal de rebre ajuts.
A més, durant els dies d'estada al Quebec podran

visitar diferents museus o assistir a mostres de tallar fusta a més de conèixer el país i la seva cultura.
Per últim, s'ha de dir que s'està treballant des de
l'Associació de la Pobla i el Pont de Claverol per tal
que aquesta trobada torni a celebrar-se aquí el proper any 2.000
PROPERES PEL.LÍCULES A LA POBLA
El Circuit Urgelenc projectarà
durant les properes
setmanes les següents pel.líci.Iles al cinema Avenida:
Dies 18-19-20 d'octubre: "La Roca" i"Magia en el agua".
Dies 25-26-27 d'octubre; "Striptease" i "Tengo una casa".
Dies 1-2-3 deeoÍ1Vembre: Intimo y personal",
I pròximament tambè està previst de projectar entre altres:
"Reaccióri en cadena", "Abierto hasta el amanecerll,
"Tincup" i "Trainspotting'¡.

®
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LA POBLA ACOMIADA A MOSSÈN DIEGO AREVALO "ERRERA
El passat dia 16 d'agost es va oficiar un funeral en memòria de mossèn Diego, al qual va assistir el Consistori
i nombrosos poblatans. Durant l'acte l'EPS va llegir el
text que ara reproduïm i que ens sembla un bon comiat.
"Diego, deixa que per darrera vegada cop ens puguem dirigir a tu, encara que els que et vam conèixer de ben segur ho farem algun altre cop, perquè
com tu bé ens vas dir: ''jo sempre seré amb vosaltres". Vasformar part del nostre equip de caps gairebé un any. Junts vàrem compartir moments encisadors i inoblidables, moments que per sempre
més restaran dins nostre. Amb poques paraules i
molts fets, ens vas ensenyar el veritable significat
d'amor, pau, esperança, solidaritat i moltes altres
paraules que tu, Diego, amb aquella senzillesa i
noblesa que tant et caracteritzava, aplicaves dia
darrere dia.
Podríem parlar molta estona, però aquests mots
quedenja molt juny, quan tot allòque realment ens
queda són els fets i els records.
Tan sols dir-te que seguirem en la tasca d'educar

Fins sempre Diego.

els petits minyons dins el món escolta i que ho farem
el més bé que sabrem, seguint sempre els teus consells i actuacions.
Diego, ara la 'tristesa ens aclapara, però ens queda
el record feliç que un dia vas estar amb nosaltres,
que un dia vas ser un dels nostres.
.
El teu record restarà sempre en el cor de l'EPS..." i en
el de tots els poblatans.

VIOLETA DE MIGUEL REP UNA CONDECORACIÓ DE L'A.G.B.S.
El passat mes de juliol, la Primera Tinent d'Alcalde
i Regidora de Cultura de l'Ajuntament, Violeta de
Miguel, va rebre una condecoració de l'Acadèmia
Militar de Talarn, la Cruz al Mérito Militar amb distintiu blanc.
Aquesta condecoració li va ser concedida gràcies
a la llarga i fructífera relació que ha mantingut amb
l'Acadèmia i per la seva tasca relacionada amb el
món de la cultura que ha permès d'obtenir molts
bons resultats d'aquesta coHaboració.
A l'acte, van assistir-hi l'alcalde i diferents regidors
de l'Ajuntament així com familiars de Violeta.
L'acte va emocionar a la Violeta i a tots els assistents.

Ajuntament de la Pobla de Segur
Pallars Jussà

Lleida

