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PLE 30-01-97

Un cop més la Pobla va ser la Porta del Pirineu.

*

Aprovació del document de finançament inicial de "condicionament de
camins municipals al Pallars Jussà", pel que fa a la Pobla de Segur.
* Aprovació del plec de clàusules Administratives
que han de regir la subhasta de les parcel-les municipals de la urbanització "Llabossona", subsector B del sector núm.1.
* Aprovació de la modificació del conveni singular entre el Departament
d'Ensenyament, sobre el finançament de l'I.E.S. La Pobla de Segur.
* Aprovació inicial de la modificació proposada dels Estatuts del Patronat
Municipal d'Esports.
* Sol-lícitar a la Diputació de Lleida la major aportació econòmica possible per a l'adquisició d'una ambulància tot terreny destinada a cobrir el
trasllat de malats des dels municipis de la Pobla de Segur, Conca de Dalt,
Salàs de Pallars, Senterada, Sarroca de Bellera, Torre de Capdella i Baix
Pallars fins a l'Hospital Comarcal del Pallars.
* Sol- licitar al Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya que
faci l'aportació necessària tal com ho ha fet en edicions anteriors per a la
celebració del Tradicionarius.

porta

oberta

a l'entusiasme,

on van entrar

* Acceptar la subvenció corresponent
al període de setembre a desembre de 1996, per import de 6.14l.338.- PTES, amb destí al finançament del
Iuncíonament del centre de BUP i COU de titularitat municipal.
* Reiterar la'sol.licitud a l'Excm. Governador Civil de la província de Lleida,
que els DNI es puguin renovar a la Pobla de Segur, preferentment
en
dimecres per ser dia de mercat.
* Adherir-se a la proposta formulada per l'Ajuntament de Talarn de sol·licitud al Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca per a que procedeixi a fumigar contra la "processíonària" dels pins.
* Sol- licitar de la Direcció General de Coordinació amb les Hisendes Territorials de la compensació a que té dret l'Ajuntament com a partícip de
les centrals de Talarn i Pobla Il.
* Aprovació inicial del Pressupost General de l'Ajuntament de la Pobla de
Segur per a l'exercici de 1997, que inclou el de la Fundació Pública Municipal Nostra Sra. de ribera.
* Declarar valida la licitació i adjudicar el contracte d'arrendament
total
de l'edifici de serveis de l'àrea Vacacional, a l'empresa Tecnosistemes Modulars de Construcció.
* Aprovar l'establiment del conveni entre el Departament d'Ensenyament
de la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de la Pobla de Segur per a la
creació i sosteniment d'una llar d'infants de titularitat municipal.
* Acordar
i sol-Iicitar al Govern de la Generalitat de Catalunya l'atorgament de la concessió del servei local de televisió per ones terrestres a
favor d'aquest Ajuntament.

PLE 24-04-97
Sol- licitar al Ministeri d'Economia i Hisenda per conducte de la Gerència
Territorial de Lleida del Centre de Gestió Cadastral i Cooperació Tributària que en el termini més breu possible procedeixi a la revisió del cadastre
de bens immobles de naturalesa urbana del municipi de la Pobla de Segur per tal d'adaptar-lo al planejament urbanístic vigent.
* Ratificar i aprovar l'encàrrec i la delegació efectuada al Consorci Urbanístic la Pobla-Renfe per a l'execució de les obres del projecte del Passeig
del Riu al Llac i d'àrea Vacacional i de Lleure a la Pobla de Segur, per
l'import de 40.000.000.- PTES corresponents
a la subvenció atorgada per
l'Honorable Conseller de Comerç Consum i Turisme, aprovar l'informe justificatiu de la realització de les obres i inversions del projecte en qüestió,
i aprovar el pagament al Consorci Urbanístic la Pobla-Renfe de la subvenció de 40.000.000.- PTES si bé aquest pagament es farà afectiu una vegada rebuda per l'Ajuntament.

Coordinació: Cristóbal Trujillo
Redacció: 'Montse Enjaume
Núria Farrús
EH Sauquet

per

Els poblatans

varem

saber

respondre

al repte

que tení-

em de donar la primera imatge i la benvinguda
dels Reis al
Pallars, i a fe de Déu que ho varem saber fer. Per això i per
fer-me sentir un cop més orgullós del poble que represento, us en dono de tot cor les graàcies.
Es cert que a tots ens hagués

agradat

que la seva estada

hagués estat més llarga; inclús l'Ajuntament
havia treballat
de valent perquè anessin a visitar altres indrets i altres entitats del poble, però donada l'apretada
agenda que tenien, i
perquè no dir-ho, la "novatada"
de ser el primer poble que
visitaven, els serveis de protocol i seguretat varen ser del tot
intransigents.
al interior

de l'Ajuntament

varem

tenir

l'oportunitat
de fer, arribar a Ses Majestats la realitat, la problemàtica,
les aspiracions
i els projectes
de la Pobla, i de
veritat que la seva actitud va ser molt interessada
i compromesa en tots aquests

La

invitació

afers.

que els hi vaig fer, de visitar La Pobla passats

uns anys i pot ser sense tants deures institucionals
com els
que ara tenien, pot ser un repte per aconseguir
una Pobla
que a les hores

els sorprengui

Com ja sabeu, acabada

pel seu desenvolupament.

la visita vaig ingressar

a l'Hospital

per una intervenció
que físicament em separarà
un temps
de tots vosaltres,
però que gràcies al que sempre us he dit
de que un equip de govern no el fa una persona
sinó un
grup de persones, podem estar tranquils que a l'Ajuntament
tot segueix

desenvolupant-se

Si be he traspassat

amb tota normalitat.

a la Violeta el càrrec

oficial d'alcalde,

aquesta responsabilitat
no l'ha assumit en solitari, sinó que
està ben recolzada pels altres regidors, als quals he repartit
els assumptes
que hi havia pendents
perquè en fessin el
seguiment,
tenint en compte que en tot moment m'informen de tot i els hi transmeto
allò que crec més oportú de fer
i decidim

tots plegats.

Per acabar

*

Una gran

i a l'estima,

SS.MM. els Reis Joan Carles i Sofia.

De tota manera,

PLE 10-04-97

a la cordialitat

i en espera

de la meva total i propera

recupe-

ració voldria agrair-vos a tots l'interès que heu tingut en vers
la meva persona, esperant poder donar-vos les gràcies personalment
ben aviat

Narcís Balaguè i Bosch
El vostre Alcalde
NOTA DE LA REDACCIÓ
Qualsevol persona no resident a la Pobla que desitgi rebre
un exemplar de Sota l'Arbre només cal que ho comuniqui
a l'Ajuntament
i li farem arribar.

Edita: Ajuntament de la Pobla de Segur
Av. Verdaguer, 35
Tel. (973) 68 00038
Fax (973) 68 11 07 ZYXWVUTSRQPONM
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AI número 1 de "Sota l'Arbre", en Lluís

També voldríem fer menció a què en el
rebut de l'aigua, que tampoc s'ha apujat, hi
figura la taxa de sanejament amb les sigles
I.T.S.q ue l'Ajuntament recapta, però que després ha de transferir a la Generalitat, ja que
és per a ella. Aquest increment ha fet que
molts ciutadans es donin de baixa, cosa que
produïrà uns ingressos menors a l'Ajuntament per donar aquest servei tant necessari.

Bellera, anterior regidor de finances, va fer
una encertada i planera explicació de l'eina
bàsica del funcionament
econòmic de
l'Ajuntament que és el Pressupost. També
ens va dir que era el reflex dels criteris, objectius i prioritats amb què, durant l'any, actuaria l'Ajuntament.
Si ho pensem bé, aquesta definició també serveix per a l'economia de totes les famílies. Hem d'acomodar les despeses als ingressos amb un ordre de prioritats fruit dels
criteris que tinguem i als objectius familiars
que ens haguem proposat. Sivolem comprar
un cotxe potser hem de retallar la despesa
de l'esbarjo, i si volem fer un bon viatge o
unes bones vacances, potser haurem de
deixar el cotxe per l'any que ve.

Tenint doncs en compte aquestes previsions en el capítol d'ingressos i la congelació
dels fons provinents de les altres administracions, caldrà mesurar, i molt, el capítol de les
despeses.

Sens dubte serà un any d'austeritat en tots
els conceptes, centrant l'activitat inversora en
les infrastructures que disposin d'un bon finançament exterior, com són l'inici de la urL'Ajuntament aquest any ha volgut moCol-laboracio: caricatura de
banització del Polígon Industrial (amb 30 miderar els seus ingressos provinents dels imXELL SOLDUGA
lions d'ajut de la U.E.) el condicionament de
postos i taxes. Molts d'ells, especialment els
les sales esportives al Pavelló Municipal (amb
relatius a activitat econòmica, no han pujat, i els que han aug4,5 milions del Pla específic de la Diputació), la reforma de
mentat ho han fet al voltant del3 %. Per tant el contribuent aquest
l'escorxador (té ajuts del Pla d'Obres i de la U.E.-FEOGA),la
any, pel que fa a l'Ajuntament notarà poca diferència en els seus
Urbanització del carrer Mirasol,la coberta dels nínxols de Santa
pagaments.
Llúcia i esperem que es desbloqueji definitivament el capítol
d'ajuts per al Mur del camí de la Riba.
On sí que es veurà un canvi, serà en l'impost de bens immobles, l'anomenada contribució. Aquesta augmentarà, però desapareixen tres impostos que en general també afectaven als immobles. Posarem un exemple, l'any 1996 es va pagar en concepte d'IBI 13.111ptes, de clavegueram 422 ptes. d'incendis 630 ptes
i de tribunes 484 ptes., en total 14.647ptes. Aquest any es pagarà
un rebut únic d'IBIper un import total de 14.984ptes. Això suposarà un augment real d'un 2,3 %.

Aquestes doncs seran les línies generals i les actuacions
més importants previstes en el pressupost per a 1997,sense
oblidar la contínua millora de la xarxa d'aigua i el fer de cada
dia, que sens dubte és el més callat però no per això menys
important. De tota manera seguirem rebuscant allà on hi hagi
possibilitat de treure i com sempre algun projecte ara amagat
veurà la llum.

Aquesta solució, a més d'agilitar la recaptació i no fer un cúAmb serietat i rigor anirem administrant els recursos de
mul de rebuts als contribuents, permet desgravar a la renda unes
tots per al bé de tots, en la confiança que una Pobla cada dia
quantitats que abans no eren desgravables.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
més complerta ens engresqui a tots a fer-la més gran.
PRESSUPOST

DE L'AJUNTAMENT

IN G R E S O S

Impostos directes (A)

61.912.810

Impostos indirectes (A)
Taxes i contribucions
Transferències

6.700.000

especials CA)

corrents (E)

Ingressos patrimonials
Alienació de béns
Transferències

PER A 1997

,

DESPESES

CC)

Passius financers
TOTAL

IN G R E S S O S
D 'I N G R E S S O S

55.339.910

Transferències

206.125.071

corrents ep)

Inversions i obres (G)
Transferències

capital (G)

Passius financers CE)

419.122.000

TOTAL
T IP U S

DESPESES

125.466.860

(D) Despeses de funcionament

(E) Ingressos que provenen d'altres Administracions

261.464.981

(E) Despeses financeres per devolució de préstecs

Ingressos extraordinaris

i implicats

32.190.159

(F) Despeses previstes per les regidories
(G) Inversions

N ú m e r o S ,ju n y

263.125.220
300.000
10.233.112

1997

419.122.000

DE DESPESES

(A) Ingressos que provenen directament dels veïns de la Pobla

(C )

9.363.558
11.250.110

6.440.000

(C )

T IP U S

51.750.000

Despeses financeres (E)

24.000.159

capi tal (E)

73.100.000

Despeses corrents i de serveis (D)

56.854.050

1.750.000

(C )

Despeses personal (D)

i

obres previstes de realitzar

124.850.000
19.596.670
11.250.11 O
263.425.220
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Ara que tot el blat està collit, al sac ben lligat i
Davant de les postures tan radicals que prenen els
guardat, o el que és el mateix, el convenis de l'lES col-lectius de pares i professors implicats, les quals
i de la guarderia signats i les dotacions econòmiqueden paleses en reunions, manifestacions, comenques per al seu manteniment acordades, creiem
taris i escrits dirigits a totes les administracions, i desque ha arribat el moment de què des de l'Ajuntaprés de varies reunions informatives (29/12/94, 31/01/
ment es digui el com creiem que aquest tema s'ha
95, 01/03/95), i un cop coneguda la proposta inicial
dut des de , diguem-ne, el carrer, encara que més
del Mapa Escolar feta pel Delegat d'Ensenyament a la
que des del carrer ha estat des d'espais tancats fí- seu del Consell Comarcal el 27/01/95, l'Ajuntament
sica i mentalment que molts cops han vetllat més
convoca expressament un ple extraordinari el 24/03/
pel seu entorn que no pas pel carrer que és de tots.
95 on per unanimitat accepta col-laborar en el desenvolupament
del mapa escolar pel que fa a la seva imEn primer lloc dir que l'Ajuntament no té cap
responsabilitat ni legal, ni competèncial, ni admi- plantació a la Pobla de Segur, demanant que el Defaci oficial la seva pronistrativa en el tema d'ensenyament secundari, es- partament d'Ensenyament
posta
i
sempre
que
aquesta
contempli
el caràcter púsent exclusivament de la Generalitat l'obligació de
fer arribar aquest ensenyament a tots els nois i no- blic i gratuït de l'oferta educativa i que al mateix temps
tingui en compte en el possible, les opinions de les
ies de Catalunya. La Generalitat per dur a terme la YXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
parts implicades, a fi d'evitar les confrontacions que
im p la n t a c ió
de l'ESO (Ensenyament
Secundari
s'estan
produïnt.
Obligatori), va elaborar un mapa escolar que des
del principi preveia al Pallars Jussà dos zones molt
Aquí creiem que val la pena fer memòria i recorespecífiques: Tremp i la Pobla de Segur. És per
dar que durant la campanya de les municipals del
aquest motiu que eren totalment falses i intenciomes de maig, la pressió va arribar a límits inadmissinades les manifestacions d'aquells que deien que
bles i indignes de qui els van propiciar, i més tenint
si no es feia el que volia la Conselleria d'Ensenyaen compte que es posava com a motius temes tan
ment, s'hauria d'anar a estudiar a l'Institut de Tremp.
importants com l'educació, la llibertat d'ensenyament,
la continuïtat dels centres (públic o privat segons qui
Cal fer saber a tothom que el primer esborrany
d'aquest mapa escolar, preveia per a la Pobla un ho deia), etc., etc. La convocatòria de les assemble
centre públic d'ESO, un altre centre d'ESO i FP pri- és de les APA's, la última setmana de campanya va
ser, com a mínim, de molt malt gust.
vat concertat i un Centre Municipal Homologat per
fer batxillerat. Aquesta previsió del mapa escolar
La proposta oficial que es va demanar no arribava
venia donada perquè en primer lloc s'havia de ga- i des de l'Ajuntament el dia 15/11/95, es fa un requerirantir un centre públic d'ESO, però al mateix temps,
ment a la Direcció General de Centres docents, perla Sagrada Família al tenir l'EGB concertada, tenia
què donés resposta a l'acord del ple i als diferents
dret per llei a tenir també ara l'ES~. Respecte a la escrits que des de totes les parts implicades se l'hi
FP i al Batxillerat quedava com abans. D'aquesta
han fet arribar.
manera, tothom estava content, perquè els interesNo serà fins quasi bé un any desprès de l'acord
sos d'uns i altres quedaven satisfets. Els interessos
plenari el 20/03/96, que es rep el comunicat de la Dide tots menys, els dels nostres fills, ja que al haverrecció General, i a l'endemà la Comissió de Govern,
hi dos centres d'ESO i els pocs alumnes que hi han,
del dia 21/03/96 dóna conformitat a la proposta del
només era possible una línia a cada centre, on la Departament d'Ensenyament per tal de què l'ESO i el
qualitat de l'ensenyament que s'oferia als nens i Batxillerat siguin impartits en el Centre Municipal i
nenes de la Pobla i Comarca deixava molt que de- que aquest sigui inclòs en la relació de centres púsitjar.
blics que acolliran aquests ensenyaments. El dia 25/
És en aquest moment que l'Ajuntament, que té 04/96 el ple de l'Ajuntament va ratificar aquest acord
el deure i l'obligació de vetllar pels interessos de entenent que era el millor per a la bona qualitat de
tots per sobre dels d'uns quants hi estudia la prol'ensenyament que tenien que rebre els nois i noies
posta extraoficial que li fa el Departament d'Ensede la Pobla de Segur i a fi de garantir el seu finançanyament de què sigui el centre Municipal l'únic que
ment s'adequarà el conveni signat en el seu dia amb
imparteix tot l'ensenyament secundari a la Pobla.
el Departament d'Ensenyament.

Número 8,juny1997
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D'aquesta manera l'Ajuntament, seriosament i amb
seny, aconseguia els tres objectius que s'havia proposat
des del principi:
1r.-Qualitat i continuïtat en l'ensenyament secundari a
la Pobla de Segur.
2n.- Aconseguir un centre públic i gratuït situat físicament en el millor lloc possible tant al present com de
cara al seu possible futur.
3r.- Atesa la seva condició de públic i municipal es podia garantir la continuïtat de tot el professorat que ho
desitges.
Com que el curs havia de començar al setembre,
l'Ajuntament demana una reunió urgent amb el Director General Sr. Alvinya, per concretar detalls a fi de garantir el bon inici del curs i el seu funcionament posterior. Aquesta reunió es celebra a Barcelona el dia 05/06/
96 i a la mateixa hi assisteixen a més del Director General, el Sots-director, el Delegat a Lleida, l'Alcalde, la Regidora d'ensenyament i el Director de l'lES municipal,
quedant aclarits els temes que més preocupaven i podent considerar satisfactoris els seus resultats: al setembre es podrà començar l'ensenyament secundari i anar
tancant els cicles de BUP i COU de l'anterior pla educatiu.
É s a partir d'aquest moment que el Departament d'Ensenyament de la Generalitat pren una postura indigna
d'una administració responsable, atès que incompleix
tots els compromisos que havia pres per al bon funcionament de l'lESmunicipal. Ni les cartes dirigides a totes
les instàncies, ni les trucades telefòniques, ni les visites
personals donen cap solució més enllà del "ja estem
preparant el nou conveni", "aviat els rebrà el Conseller o
el Director General" ... en fi excuses de mal pagador que
no donen respostes per part dels càrrecs polítics, tot i la
bona voluntat, i això cal dir-ho públicament, dels funcionaris del Departament.
Mentrestant i gràcies a la labor dels professors, del
director i al recolzament econòmic de l'Institut de la
Sagrada Família, es podia anar tirant el curs endavant.
Per fi el dia 24/01/97 arriba a l'Ajuntament la proposta
de modificació de conveni, que tot sigui dit és molt beneficiosa per al funcionament del centre. A fi i efecte de
no perdre temps, en el ple ordinari del dia30 del mateix
mes, s'inclou l'aprovació d'aquesta modificació que
s'aprova per unanimitat, i l'endemà s'envia al Departament d'Ensenyament perquè la ratifiqui i signi el Conselier.
Un cop més el comportament inadmissible d'aquesta

Número

8 , juny

1997

Conselleria fa que passin els mesos sense cap resposta, i el 19/03/97 el Consell Escolar proposa de
trametre un escrit de protesta, manifestant la seva
indignació
a l'Hble. Conseller Sr. José Javier
Hernàndez Moreno, signat per tots els representants
dels diferents estaments educatius, el Director del
centre i President del Consell Escolar, així com l'AIcalde. Vergonyosament no es rep cap resposta fins
un mes més tard, i aquesta ens adreça al director
General de Centres Docents, que com s'ha pogut
veure mai ha resolt la problemàtica que ens afecta, i com era d'esperar la seva resposta és per convidar-nos a una reunió per al6 de maig, reunió que
mai es va celebrar, atès que el varen cessar del
seu càrrec.
Així les coses ha passat un curs acadèmic sense
que el Departament d'ensenyament hagi complert
allò que tant insistentment va prometre perquè
l'Ajuntament acceptés la solució d'lES Municipal
que sens dubte ha estat la millor, i que només podia fallar pel que ho ha fet: l'incompliment dels
compromisos adquirits per la Generalitat. Avui està
tot resolt i aviat es cobraran les quantitats endarrerides i tot quedarà en la normalitat que hi hagués
hagut d'haver des de fa un any.
Desprès de tot l'exposat, creieu que es pot fer
cas a tots aquells que han pregonat a tor i a dret
que l'Ajuntament no s'ha preocupat per aquest
tema? Què el seu comportament beneficiava a uns
o a altres interessos? Què el que realment volia era
treure's el mort de sobre? .. i no sabem quantes
bestieses més.
L'Ajuntament i l'equip de Govern, el que ha fet
és que a la Pobla hi hagués un centre públic d'ensenyament, que garantís l'educació dels nois i noies de la Pobla i Comarca fins als 18 anys tal i com
es va comprometre a fer-ho quan va ser elegit l'any
1991 i 1995.
La qualitat i bon funcionament del mateix ara
depèn, com a centre públic que és, del comportament, compromís i el bon saber fer de tots els implicats, professors, alumnes i pares.
I si se'ns permet també dependrà de la voluntat de
tots de fer funcionar un centre que ara és de tots i
depèn de tots, més enllà dels particularismes que
hi han hagut i que ara cal oblidar.
Per fi ja tenim oficial i pràcticament l'lES Municipalla Pobla de Segur. En hora bona a tothom.
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L'Ajuntament de la Pobla ha iniciat durant les
passades setmanes la reforma de les Piscines Municipals, aquesta reforma pretén adequar aquestes ínstal-lacíons que havien patit un cert deteriorament en els darrers anys. Per tant i amb l'esperit
de què tots els poblatans puguin gaudir el màxim
possible de les mateixes, es va iniciar l'enderroc i
la reconstrucció del sostre dels vestidors que a la
vegada actua de solàrium, suprimint les claraboies i fent-se unes noves obertures i finestres que
donaran al carrer i permetran una millor ventilació. Aquesta obra té un pressupost de 4 milions de
pessetes i es poden considerar con la primera fase
de la reforma integral dels vestidors.
Aquesta inversió s'ha fet per part de l'Ajuntament
malgrat que és una piscina deficitària i que degut
a la gran quantitat d'anys que fa que fou construïda, uns 40, pateix nombroses mancances. Des del
consistori es creu que aquesta í n s t a l- I a c í ó ha de
continuar mantenint-se i en les millors condicions
possibles degut al servei que dóna a tots els
poblatans, especialment a nivell de cursets de natació i com a lloc d'esbarjo per a tots.
Per això es demana a tothom que entenguin
que durant aquest estiu els vestidors seran provisionals i no estaran totalment acabats.
D'altra banda cal dir que la data d'obertura prevista és el proper dia 22 de juny i el tancament es
farà el dia 11 de setembre en horaris de matí i tarda, menys quan es facin els cursets de natació que

ES LES
Les obres de l'Escorxador Munici- .-------------,
pal es van iniciar el passat dia 1 d'abril
i s'espera que finalitzin el proper mes
d'agost.
Aquestes obres, tal i com us vam
anunciar al passat número 5 de Sota
l'Abre, han de suposar la creació a
nivell de Pobla i comarca d'un escorxador adient a la demanda que existeix degut a la
seva tradició carnissera i cansaladera i adient a
aquesta realitat.

® ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

PRIMER CURSET DEL 30-06-97 AL 16-07-97
Horari: de 8 a 9, de 9 a 10 i de 10 a 11 del matí
SEGON CURSET DEL 17-07-97 AL 04-08-97
Horari: de 8 a 9, de 9 a 10 (reservat al Casal d'avis)
a 11 i de 11 a 12 del matí
TERCER CURSET DEL 05-08-97 AL 22-08-97
Horari: de 8 a 9, de 9 a 10 i de 11 a 12 del matí

de 10

També estan previstos cursets de perfeccionament
PRIMER CURSET DEL 30-06-97 AL 23-07-97
SEGON CURSET DEL 24-07-97 AL 24-07-97
Horari: de 19.15 a 20 h.
(En funció del nombre d'assistents
tre de les 20 a les 20.45 h.)

es podria

fer un al-

aquest any mantindran el seu preu respecte a l'anterior, amb descomptes per als membres del Patronat
Municipal d'Esports.

E tE S C
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Aquesta obra permetrà tenir un escorxador que acompleixi tota la normativa vigent i que farà possible sacrificar 6 unitats de bovi, 10 de porquí i 64
d'oví, per dia.
Posteriorment
a la finalització
d'aquesta obra l'Ajuntament té previst
de crear una societat mixta amb els
ens privats que puguin estar interessats en la explotació de l'escorxador i així es pretén racionalitzar al
màxim el seu funcionament.

N ú m e r o 8 ,ju n y 1 9 9 7

Durant els darrers mesos l'Àrea Vacacional de la
Pobla ha continuat el seu inexorable procés de desenvolupament, que l'ha de portar d'aquí a uns anys a
ser un dels centres lúdics més importants del Pirineu.
Aquest procés de creixement continuat s'ha vist
confirmat, des de l'anterior número de Sota l'Arbre,
amb l'inici de la construcció dels primers bungalows.
Aquesta primera fase suposa la construcció dels 18
primers que són propietat del Consorci gestionador
de l'Àrea i estaran totalment enllestits a finals de mes
o començaments de juliol. Per l'any que ve s'espera
que si les condicions són les adients es construeixin
35 bungalows més. Aquests primers bungalows es
començaran a llogar per part del Consorci durant
aquest estiu.
gran acceptació que han tingut. A partir d'ara tamD'altra banda, també s'ha finalitzat la urbanització
dels carrer J, la Rambla B i la connexió amb l'Avingu- bé s'estudiarà quins han de ser els següents passos
per a continuar desenvolupant urbanísticament la
da de l'Estació, així com també les obres a les vies
zona.
del tren i l'andana, el que permetrà que aquest estiu
ja pugui arribar sense cap mena de problema el tren
Per últim, cal destacar
que per tal de
turístic de vapor. Ara està previst, de cara als propers
promocionar l'Àrea Vacacional s'ha adequat un aumesos, l'inici de la construcció de 4 cases en filera i tobús amb la missió d'estar present a diferents fires
dos blocs de 8 pisos, a uns preus que van dels QPONMLKJIHGFEDCBA
1 1 als
d'arreu de Catalunya. De moment ja ha estat pre14 milions de pessetes, els pisos i de 17 a 19 milions
sent al Saló Internacional de Turisme de Catalunya,
les cases en filera. Aquests pisos disposen de la seva
a la Fira de Tremp, la de Rubí i continuarà estant
plaça de pàrking, calefacció, quartet traster, ... i les se- present a les fires que tindran lloc aquest estiu a tot
ves bones condicions s'han vist confirmades per la el territori català.

N O V A S A L A D E R E H A B IL IT A C IÓ
El Pavelló Polisportiu ja disposa de la seva Sala de Rehabilitació.
Fa unes setmanes que a les instal-Iacions de que disposava el nou Pavelló Polisportiu cal afegir-hi una
de nova, la sala de rehabilitació, que ha suposat una inversió d'uns dos milions de pessetes per tal
d'acondicionar-Ia adequadament, aportats íntegrament per l'Ajuntament, les maquines han estat facilitades per l'Hospital Comarcal del Pallars.
Aquesta nova ínstal-lacíó permetrà a tots els poblatans i gent de la comarca que no hagin d'anar a
Tremp a realitzar els exercicis de rehabilitació.

L'Ajuntament ha iniciat altres projectes com son la portada d'aigües fins al dipòsit de Pomanyons, aquesta portada es farà des d'un pou situat a la zona de l'Àrea Vacacional i permetrà millorar el subministrament de tota la zona de la Estació. D'altra banda també està previst iniciar les obres de restauració dels
nínxols de la filera de Santa Llúcia, també us informem que l'Ajuntament ha llogat un nou magatzem per
guardar la maquinaria i el material de la brigada municipal, que permetrà solucionar els problemes
d'espai que fins ara patia.
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S a M a je s ta t la R e in a S o fia

v a r e b r e d o s v e n ta lls

de m ans

d e l 'A l c a l d e ,

un
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a m b e ls m o tiu s típ ic s d e la P o b la

SS MM el Reis van realitzar una visita que es

altres personalitats com l'exministre Josep Borrell,
pot qualificar d'històrica, a la Pobla de Segur, el que com un poblatà més hi era present.
passat dia 21 d'abril.
El següent acte va ser la descoberta d'una placa
commemorativa a la porta de l'Ajuntament que es va
La visita Reial va començar al matí a Lleida, amb
la visita a la Universitat per tal de commemorar el unificar en el seu model amb la dels altres municipis
que també van ser visitats.
700 aniversari de la institució.YXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Els actes van continuar a l'interior de l'Ajuntament,
A la tarda SS MM es van desplaçar amb helicòpa la sala de plens, remodelada per aquesta ocasió amb
ter fins al camp de futbol de la Pobla on van arribar
acompanyats de diverses autoritats com el Presi- una nova taula consistorial i la c o l- lo c a c ió dels quadres dels anteriors alcaldes fins a l'actual, on es van
dent de la Generalitat, Jordi Pujol, el ministre Josep
Piqué i la Delegada del Govern a Catalunya, se- produïr diferents anècdotes com que el rei es va poder seure a la cadira on el seu padrí Alfons XIII s'asnyora Julia Valdecasas.
Després de l'aterratge van ser rebuts per l'alcal- segué en una visita realitzada a començaments de
segle a la Pobla. Els reis van signar al llibre d'honor,
de Narcís Balagué, que li va fer entrega de la vara
estrenant-lo per aquesta ocasió.
d'alcalde i els va acompanyar a peu fins a la plaça
L'alcalde, Narcís Balagué, va fer entrega d'una vara
de la Vila on una multitud de poblatans esperaven
d'alcalde fent al-lusió a la frase de "El mejor alcalde
l'arribada.
el
Rei" i també va fer entrega de diferents obsequis a
La Reina va rebre de mans de l'Alba, la Vanessa
Ses Majestats com per exemple un ventall per a la
i l'Adriana un ram de flors, per, amb posterioritat
ambdós, saludar a tot el Consistori municipal i a Reina, en el qual estaven dibuixats Casa Mauri, el Congost de Collegats i els Raiers baixant per la Noguera,
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M M la R e in a S o fia v a r e b r e u n r a m

d e flo r s a la p la ç a d e

l a V i l a d e m a n s d e l 'A l b a , l a V a n e s s a i l 'A d r i a n a .
S a M a je s ta t e l R e i J o a n
n o r d e l 'A j u n t a m e n t ,

C a r l e s v a s i g n a r a l l l i b r e d 'h o -

e s tr e n a n t u n n o u llib r e d e la c iu ta t.

elements típics de la població, però la sorpresa va
venir quan un segon ventall li va ser entregat, en aquest
projecte urbanístic de futur de la Pobla, l'Àrea
cas provenia de Mallorca i era idèntic al que la Reina Vacacional, quedant gratament impressionats.
Sofia compra cada estiu durant les seves vacances,
Per últim els Reis van poder continuar saludant
d'aquesta forma podia guardar el primer i en cas de a tots els .poblatans que en tot moment van donar
necessitat fer servir el que utilitza als estius. Un altre
mostres del seu apreci i estimació pels monarques.
obsequi que va destacar, per la seva emotivitat, va ser
La visita va continuar al Pallars, amb la visita a la
un llibre en el que apareixien fotografies del Rei Joan
localitat de Salàs de Pallars i al dia següent els Reis
Carles a la seva visita a la Pobla a l'any 1961 i entre
van poder visitar Isona, Talarn i Tremp on es va
elles destacaven unes a les que el Rei va poder recorcelebrar el dinar institucional.
dar els seus primers passos ballant sardanes. AquesAquesta visita va venir motivada per l'interès dels
tes fotografies havien estat realitzades per l'Enric alcaldes per que SS MM poguessin conèixer millor
Guimó i actualment pertanyen a l'Arxiu de Xerallo.
la comarca donat que cada any els Reis es desplaLa visita va continuar a l'interior de l'Ajuntament
cen fins a l'AGBSper fer entrega dels despatxos als
on Ses Majestats van poder veure el que és el gran QPONMLKJIHGFEDCBA
sergents que han superat els cursos.

J
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E ls R e is v a n m o s tr a r u n e s p e c ia l
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La tradicional Festa de la Mare de Déu de Ribera arribà un any més a la Pobla. Aquest any s'espera va tornar a ser un èxit de participació, com en
edicions anteriors, perquè això fos una realitat, la
Comissió de festes va organitzar tot un seguit d'activitats, per tal de que tots els poblatans i poblatanes
poguessin gaudir al màxim de la celebració.
Els actes s'iniciaren el dia 14 amb la presentació
de la 11Mostra de cavalls d'esport i salt, per finalitzar el dia amb un lluït ball a càrrec de l'orquestra
"Fania", que es celebrà al polisportiu.
Pel dia següent, diumenge 15 estava prevista a
partir de les 8,30 del matí la IX Marxa Cicloturista
"Verge de Ribera", que tornà a ser un èxit de participació i finalitzà el seu recorregut a les 13,30. Els
que no volgueren fer esport, van poder esperar l'arribada amb el concert que tingué lloc a l'església
Parroquial a partir de les 12,30 h. a càrrec del Petits
Cantaires Poblatans i la Coral Verge de Ribera.
Desprès d'un petit descans tots pogueren gaudir
de nous actes el dimarts dia 17, que s'iniciaren a
les 20,30 amb la concentració de caps grossos a la
plaça de la Vila i posteriorment es presentà la pubilla i la dama d'honor a partir de 21,15 continuant
amb la concentració de la mainada vestida amb la
roba tradicional, davant de l'Oficina de Turisme.
Els actes del dimarts continuaren amb la Rebuda de les torxes, amb l'hereu i el fadrí a partir de
les 22,15 h., per continuar amb l'Ofrena a la Mare
de Déu de Ribera i una Ballada de Sardanes a la

Plaça de la Pedrera, la jornada finalitzà amb un nou
ball popular a partir de la mitja nit a càrrec de l'orquestra "Sensación".
Per últim el dia 18 a partir de les 11 es feu el repic
de campanes, la Missa solemne en honor de la Mare
de Déu de Ribera al mig dia, per continuar amb la
ballada de sardanes que fou animada per la cobla
"Jovenivola d'Agramunt". Per últim a partir de les
20,30h. es feu el lliurament del premis del XVII Concurs fotogràfic "Sant Miquel" al Comú de Particulars i
a partir de les 21 h. tingué lloc una cantada d'havaneres a càrrec del grup Cavall Bernat que es feu al polisportiu i acabà amb cremada de rom per a tots els
assistents, tancant així les festes.

PRO M O PA~LA~7
Un cop més la Pobla va tenir la seva Fira amb
una nova edició del Promopallars. Aquesta Fira que
pretén ser una porta del Pirineu i mostrar els atractius de la Pobla i Comarca a partir dels seus expositors, sent també un lloc de reunió per a tothom. La
Fira inaugurà les serves portes a les 12 h. del dia
14, amb la presència de l'alcalde de Lleida Antoni
Siurana, altres actes que es van realitzar va ser l'arribada del tren de vapor a les 12,45 h., la inauguració del Parc Infantil a partir de les 17 h. instal-Iat al
Camp de futbol i fou totalment gratuït, durant la
tarda també hi hagué diverses activitats i accions
de pesca a l'àrea de l'estand de la Societat de Pescadors de la Pobla de Segur.

@)

Les activitats continuaren el diumenge amb la Tirada al plat que es realitzà al camp de tir dels Socors
i serà puntuable pel Campionat provincial, l'entrega
de premis es farà a partir de les 13 h .. A partir de les
11 h. es realitzà el tercer Concurs hípic de Salt a la
Plaça El-liptica de l'Àrea Vacacional, a les 17 h. al
Comú de Particulars es feu la conferencia col-loqui
"Gestió de la pesca i projecte de llei de pesca" a càrrec del Sr. Rodrigo Gonzàlez Davila, enginyer de la
Federació de Pesca, i el Sr. Lluís Bellera i Juanmartí,
president de la Societat de Pescadors de la Pobla de
Segur. La Fira tancà les seves portes a tots els visitants a les 20,30 h. amb una xifra record de visitants
10.000.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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El proppassat 13 de març el Manolo, en Manuel
Volem des d'aquest Butlletí que quedi constància de
Bejaro Vela, de 62 anys ens va deixar després de
la generositat d'aquest matrimoni que ja fa anys va
més de 2 0 anys de servei com agutzil municipal.
fer possible amb el seu ajut la construcció de la part
La seva manera de ser, responsable, complidonova de la Residència Verge de Ribera.
ra i compromesa en el servei, ja feia dies que es
Ara que el Sr. Agustí Segui, vidu de la Sra. Pepita Gasa,
trobava a faltar a l'Ajuntament degut a la seva
recolzant un cop més els desitjos de la seva esposa i
absència per infermetat.
continuant amb la seva voluntat d'ajudar a la ResiAra aquesta absència és per a sempre, i a tots
dència, ens ha tornat a fer arribar el seu ajut que
se'ns fa difícil acceptar-la. De ben segur
q ue
més enllà de la important quantia, demostra una getota la Pobla trobarà a faltar aquesta persona tan
nerositat desinteressada que avui no és gaire freqüent
entranyable i que es va fer estimar per tothom
i que el converteix en exemple per a tots nosaltres.
inclús per sobre les seves exigències pròpies del
L'Ajuntament i la Residència han volgut fer palès el
càrrec que tenia.
seu agraïment, així com deixar constància de la seva
Volem fer arribar un especial record a la seva
generositat, donant el nom de Pepita Gasa a una planesposa i als seus fills tenint conciència que el seu
ta de la Residència i col-locant a tal efecte una placa
espòs i pare no serà oblidat.
recordatoria del comportament exemplar del matrimoni Segui-Gasa.
L'interès que demostreu des de el vostre domicili
de Costa Rica fa que tots els poblatans us sentim molt
A v ís D E L A C O M IS S IÓ D E
aprop per sobre de les distàncies geogràfiques que
ens separen. Per tot GRÀCIES.VUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
FESTES

PROGRAM A LEADER
Us volem recordar a tots els que pogueu estar interessats, que encara resta obert el període per presentar sol-licituds d'ajuts per a actuacions d'iniciativa privada possibles de ser inclosos en el programa
Leader. Per més informació podeu trucar al Consorci del Ceder. Tel: 650 187.

E N Q U E S T A S O T A L 'A R B R E
Us recordem a tots que en el passat número de Sota
l'Arbre vam iniciar una experiència pilot a nivell de
la Pobla, una enquesta popular, aquesta enquesta
pretenia que tots vosaltres posseïu nom als nous carrers que estan sorgint a la nostra ciutat, per això us
recordem que encara ens podeu fer arribar les vostres opinions a l'Ajuntament, portant l'enquesta o bé
enviant-la per correu, i des de aquestes planes us
agraïm la vostra col-laboracíó.
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Des de la Comissió de Festes de l'Ajuntament us
volem recordar a tots que hi podeu participar i
apuntar-vos, sempre que volgueu, penseu que tot
i que ja som uns quants, quants més de vosaltres
hi participeu millor per a tos, les vostres idees
ens són imprescindibles per millorar, i segurament molts creieu que hi ha coses que ho poden
fer, però això no serà possible si no hi participeu.
També volem engegar nous projectes que sense
vosaltres no podem dur a terme com per exemple fer més participatius els nostres gegants i capgrossos.
Per aquest motiu des de la Comissió us fem una
crida a la vostra participació "Quants més serem
més riurem".

N A T A L IC IS
*

Ivan López Vigo

*

Raquel Fernàndez Guerrero
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T O R N A A S E R U N E X IT

La XVIena edició de l'Olimpíada
Escolar
Flamicell celebrada el passat dia 15 de març, va
tornar a ser un èxit rotund tan a nivell esportiu
con d'Organització.
En aquesta ocasió el nombre de participants
es va reduïr donat que es van fer seleccions prèvies als centres que van participar per tal de millorar el nivell dels atletes. Tot i això el nombre
d'atletes participants
va arribar als quasi 1.800,
entre totes les categories, aquests joves esportistes pertanyien
a un total de 41 centres de
Catalunya i Andorra.
El dia es va iniciar amb la tradicional desfilada dels.centres participants
i la encesa de la flama olímpica al centre de la pista, en aquesta
ocasió van assistir com a convidats els esportistes Francesc Bonet i Rafa Melera, campió i sotscampió de Cataluny.a de 800 m. llisos, també es
va comptar aquest any amb la presència
de
l'exministre i fill de la Pobla, Josep Borrell que
en el seu discurs inaugural va animar als organitzadors i participants a continuar amb la idea que
D'altra banda durant tot el matí els joves atletes
va fer néixer la Olimpíada:
donar suport
a van anar participant, començant pels més petits i
Barcelona 92, i per això va recomanar que aquest
fins a arribar a les categories de major edat. L'orgaesperit olímpic es mantingués amb qualsevol al- nització va complir rigorosament
amb els horaris
tra candidatura
que es pugui presentar a Espaprevistos i va tornar a ser un model en el tracte als
nya, ja sigui Sevilla, Bilbao, ...
atletes i acompanyats
que van prendre part en les
L'exmínístre acompanyat per diverses autoridiferents proves.
tats va visitar les instal-lacions, i l'exposició comS'ha de destacar també que un any més tota la
memorativa de les passades
15 edicions de la població es va esmerar per tal que l'Olimpíada funFlamicell, que va ser un gran èxit.YXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
ciones com un rellotge, per exemple 120 jutges van
controlar les proves, tots ells membres del club de
jutges de La Pobla, més de 20 persones van treballar a la cuina per tal de servir més de 500 dinars,
sense oblidar la col-Iaboració comercial que va fer
possible que tots els centres rebessin al menys un
guardó. Com a curiositat cal esmentar que aquest
any es va instal-lar un servei d'atenció fisioterapeuta que va atendre, també de forma desinteressada
més de 20 lesionats, tots ells de forma lleu.
Totes les autoritats assistents van lloar un cop més
aquesta prova que es una de les més importants a
nivell escolar de la província de Lleida i van tornar
a quedar gratament sorpresos per l'entusiasme amb
que es realitza la Olimpíada Escolar Flamicell.
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Tal i com heu pogut veure en les planes anteriors
de Sota l'Arbre, el Comú de Particulars ha continuat
durant els darrers mesos amb la seva constant activitat. Alguns dels esdeveniments que ha organitzat i
volem destacar, ha estat en primer lloc la Mostra d'Artistes pallaresos que va viatjar fins a LLeida. En total
27 artistes de la nostra comarca van exposar les seves
obres a la Sala d'Exposicions dels Serveis Territorials
de Cultura. D'aquesta forma es volia donar a conèixer els artistes pallaresos en el seu conjunt oferint una

mostra global dels pintors de la comarca.
D'altra banda el Comú també va estar present a
la Festa de Sant Miquel, on es va repartir més de
3.000 pans entre tots els que es van atansar a l'ermita com cada any. En aquesta diada es va llegir
unes paraules del nostre alcalde, Narcís Balagué
que feia pocs dies havia estat operat, com tots ja
sabeu. L'alcalde va agrair a tots l'interès demostrat
envers la seva persona i desitjant als poblatans una
bona diada.

E L S A L T E M I B A L L E M A R R IB A A L A P O B L A
El passat dia 25 de maig
va tenir lloc a la Pobla de Segur la Segona Trobada comarcal del Pallars Jussà del
Saltem i Ballem. Aquesta
trobada es celebrà dins el '
marc dels Cursos d'Ensenyament de Sardanes que s'organitzen a tota la província
de Lleida i va estar organitzada per l'APA del Col-legí
Sagrada Família de la Pobla
de Segur, l'Ajuntament de La
Pobla i la Comissió organitzadora del Pla "Saltem i Ballem", comptant amb la col-laboracíó de la Diputació
de Lleida i el patrocini de l'Ajuntament.
En total uns 150 nois i noies del CP Aeso d'Isona, el
CP Valldeflors de Tremp, el Col-legí Maria Immaculada de Tremp i el Col-legí Sagrada Família de la Pobla
de Segur van participar en aquesta edició.
Els actes es van iniciar amb

l'entrada dels joves a la Plaça de la vila on van poder
escoltar unes paraules del
President del Pla Saltem i
Ballem, Josep Maria Melà i
l'alcaldessa en funcions Violeta de Miguel, que van
encoratjar els nens a continuar practicant les sardanes
i van parlar també de la simbologia d'agermanament
entre tots que té el ball tradicional de Catalunya.
Els actes van continuar amb la primera Sardana
de' Lluïment interpretada
per la cobla Riella
d'Agramunt, per seguir amb una sardana de Germanor i acabar amb un seguit de sardanes per a
tot el públic assistent, la primera d'elles la sardana
de la Pobla "Als peus dels Pirineus". Durant la jornada també es van lliurar records a tots el centres
participants i col-laboradors.

N O V E N A M A R X A C IC L O T U R IS T A
La gena Marxa Cicloturista Verge de Ribera torna a
arribar a la Pobla el dia 15 de juny.
Tal i com us hem anunciat al programa de festes, la
Marxa Cicloturística de La Pobla de Segur s'inicia a
les 8 h. a la nostra ciutat. En aquesta edició organitzada també per l'Sprint Ciclo Club de la Pobla, els participants hauran de pagar una inscripció de 1500 pes-
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setes per la qual tindran dret a un petit moss abans
de la sortida, l'esmorzar i un record. El preu del
dinar de cloenda serà de 1000 ptes. per als adults
i 500 ptes. per a la mainada.
El recorregut d'aquesta edició passarà entre altres
pobles per: Sort, Llessui, l'Alt d'Enviny per tornar a
la Pobla a dinar. El dia finalitzarà amb un lluït ball.
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La Pobla ja espera
una nova edició del
Tradicionarius, que com cada any coincidirà amb
la festa dels Raiers.
El programa d'actes per aquest any torna a estar ple d'esdeveniments d'interès, per tal que la nostra ciutat sigui un lloc de visita obligada durant
aquells dies.
Els actes del Tradicionarius s'iniciaran el divendres 4 de juliol a les 10 de la nit amb una cercavila
on hi que intervindran
els grups "La Farfolla",
d'Artesa de Segre, "Gralles i Puputs" de Montoliu
de Segre i "La Troca" del Vilosell. Posteriorment a
les 23 h. es realitzarà la inauguració de la Trobada
a la plaça de la vila, on les autoritats convidades
faran els seus parlaments, i es continuarà amb el
Concert interpretació de les obres del Premi Pallars
de Música Tradicional, que serà atorgat per votació popular a les 00,30 h. El dia finalitzarà amb un
ball a càrrec de "Primera Nota".
Pel dissabte està previst que a les 9 del matí es
comenci la construcció
dels rais a la presa de
LLania, tots podran descansar una estona amb el
concert-Vermut que es farà a les 13 h. a la plaça de
la Vila, a càrrec de "Cercavins". A la tarda els actes
continuaran amb un concert cafè a càrrec dels "Argelaga", aquest concert es farà als jardins de l'ajuntament i tots hi esteu convidats a fer cafè per l'empresa Novell. Posteriorment a partir de les 19 h. es
celebrarà el taller de dansa i Ballets Tradicionals
per finalitzar la jornada amb una Nit de foc amb
els "Xarop de Canya" i un lluït ball amb " B r a n í " , "de

Soca-Rel" i "cerca-Vins':", aquest ball es farà a la pista
de les escoles.
Per últim, el diumenge tots ens haurem d'aixecar
ben aviat, si volem assistir a la Matina pels carrers amb
els grups que van donar inici a I Tradicionarius. A partir de les 10 h. es farà l'esmorzar popular i a les 12 h.
començarà la baixada dels rais per la Noguera Pallaresa des de la presa de LLania. Els rais tenen la seva
arribada prevista a les 13 h. al Pont de Claverol com ja
es tradicional. Per cloure els actes es celebrarà el dinar de germanor al Vernedot i a la tarda es farà l'últim esdeveniment musical a partir de les 18,30 a la
Plaça de l'Arbre amb "Sol de nit".
Cal dir que aquest any també es farà un concurs
fotogràfic que premiarà a la millor fotografia que faci
referència al Tradicionarius, el premi serà lliurat el
dia 3 de juliol de 1998 en la edició de la Trobada i
estarà dotat amb 50.000 pessetes.

X V T R IA L L A P O B L A D E S E G U R
El XVtrial de la Pobla de Segur, tot un èxit del MotoSport Pallars.
El passat dia 8 de juny vam poder gaudir d'una nova
jornada de Trial a la Pobla de Segur i rodalies. Aquesta
edició, la segona de la nova etapa del Moto-Sport
Pallars va comptar amb la c o l- la b o r a c í ó de l'Ajuntament de la Pobla, l'Ajuntament de conca de Dalt, els
Bombers de la Pobla i la Federació Catalana de Motociclisme. Cal destacar que aquesta prova va ser
puntuable pel Campionat de Catalunya, per la qual
cosa el nivell dels participants, uns 60 va ser molt alt.
La prova es va iniciar a la zona del Polisportiu a les 9
del matí i els participants van haver de superar un
total de 12 zones (tres doblades) per dues vegades,

aquestes zones van ser molt variades i van anar des de
la part del polisportiu a la zona de Sosis i els voltants de
Claverol, per la qual cosa els assistents van poder gaudir
d'un gran espectacle. Les proves van finalitzar a les 2,30
h. de la tarda al mateix punt de sortida.
Des de el Moto-Sport Pallars es vol agrair la col-laboracíó
tant d'institucions com d'esponsors, sense els quals
aquest Trial no s'hagués pogut realitzar, aquesta collaboració va permetre l'edició d'un llibret del qual es va
fer una tirada de 400 exemplars.
El Moto-Sport ja prepara pel proper dia 17 d'Agost el Primer Trial de la VallFosca que serà puntuable pel campionat de Lleida.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Els Bombers de la Pobla tornen a celebrar la seva
tradicional festa d'estiu. Aquesta celebració, que pretén apropar la seva gran labor a tota la població i comarca, i especialment als més joves es farà aquest
estiu el dia 19 de juliol.
La celebració s'iniciarà a les 10 del matí amb la
inauguració de l'exposició de material d'extinció i salvament que estarà situada a la Plaça del Molí. Al matí
també està previst que a partir de les 12 h. es celebri
una nova edició del concurs de dibuix ràpid, al que
podran participar tots els nois i noies que ho vulguin,
com ja es tradicional l'acte es farà a la Plaça de la
Pedrera.
Durant el matí de 12 a 14 h. i a la tarda de 17 a 19 h.
es tornarà a realitzar el Parc Infantil que tant èxit va
tenir l'any anterior, i com l'any passat es situarà a la
plaça de la Vila.
L'acte estrella per als més joves, i no tant joves,
serà el bany d'escuma que es farà a partir de les 7 de

L A S O C IE T A T D E P E S C A

la tarda a l'Avda. Sant Miquel del Pui.
Per finalitzar i cloure la celebració, a partir de la
mitja nit hi haurà revetlla popular al polisportiu, on
hi intervindran l'orquestra Magnos Show i el conjunt Swing Latino.QPONMLKJIHGFEDCBA

TORNA

A LES SEVES AC-

T I V I T A T S D 'E S T I U
Com cada any la Societat de Caçadors i Pescadors de la Pobla ha tornar a reempendre les seves activitats
amb l'arribada del bon temps.
D'una banda els pescadors ja han organitzat diversos concursos de pesca, entre els que cal destacar el
segon macroconcurs de pesca 4 x 4 que va finalitzar el passat diumenge dia 8 amb l'última prova i un
multitudinari dinar al que hi va assistir més de 150 persones entre participants i familiars.
D'altra banda el camp de tir dels Socors torna ha estar obert i s'han iniciant els entrenaments durant els
caps de setmana que permeten a tots els afeccionats dels dos Pallars gaudir d'un lloc on poder practicar
aquest esport.

TROBADA

D E L S 8 è D 'E G B D E L S A G R A D A

F A M ÍL IA

Tots els vuitens del Col-legí Sagrada Família de la Pobla de Segur es van retrobar el passat dia 1 de maig
al centre.
Un total de 350 ex-alumnes del centre de la Pobla, representant a les 23 promocions que han fet el vuitè
d'EGB al c o l- I e g t des de l'any 1974-1975,dels quasi bé 800 alumnes que han passat durant els 23 anys pel
centre per tal de cursar els seus estudis, es van retrobar per recordar la seva època d'estudiants. Aquesta
trobada es va fer amb motiu de la desaparició de l'E.G.B.per la implantació de l'E.S.O.
La celebració es va iniciar amb una missa solemne a l'església parroquial de la Pobla, posteriorment tots
van dirigir-se al centre on van practicar alguns jocs antics ... i qui més va jugar no van ser precisament els
més petits!. Els actes van finalitzar amb un dinar de gemanor realitzat al mateix centre.
L'organització es va mostrar molt satisfeta de com havia anat aquest emotiu acte, donat que quasi bé van
assistir la meitat dels alumnes que van estudiar al centre, tot i les dificultats que representava retrobar-los
a tots.
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