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QUE

FAREM

ELS POBLATANS?

Com podreu comprovar en aquest Sota l'Arbre,
l'activitat a la Pobla durant aquests mesos ha
estat intensa i a vegades cal fer-ne un resum per
adonar-se de la vida que hi ha a casa nostra.
De tota manera, no ens sentim prou satisfets per
això, perquè mai n'hi ha prou d'activitat: quanta
més, millor!.
Les relacions institucionals, les festes, els actes
promoguts tant per l'Ajuntament com per les
entitats poblatanes, les obres que s'han acabat i
les que continuen o han començat, els projectes
que s'han materialitzat i els nous que es comencen a gestionar, etc ... tota aquesta vitalitat s'ha
sentit a la Pobla durant aquest temps.
De tota 'manera, crec que el que més ha remogut la nostra vida quotidiana ha estat l'anunci de
l'obertura d'unes pistes d'esquí a la VallFosca que
sens dubte beneficiarà tota la comarca i lògicament també a nosaltres.
Trobar-se a menys de vint minuts d'unes pistes
d'esquí és tan beneficiós per a la Pobla com ho
és per a les pistes el fet de tenir-nos a la mateixa
distància.
Aquesta igualtat de possibles beneficis mutus
dependrà del que oferim a aquesta iniciativa,
complementant-la amb un conjunt d'ofertes que

la facin més atractiva per als futurs consumidors.
Si tan sols pensen en inversions immobiliàries (pisos,
apartaments) on hostatjar gent que no sap què fer quan
tornen de la neu, aviat tots aquests pisos quedaran vuits.
Si al contrari creem activitats i atractius que complementin o fins i tot diversifiquin l'oferta, la demanda de residència augmentarà per si sola.
Com molt bé diuen els nostres padrins: qui no sembra
no pot collir.
Aquest cop la Pobla no ha d'esperar que li resolguin el
seu futur. Aquest cop hem de participar en la construcció d'aquest futur. Què farem els poblatans?
Mentre pensem tots plegats el que podem aportar des
de la Pobla a aquest projecte i tenint en compte que els
dies més entranyables i familiars de l'any, ja estan aquí,
permeteu-me que us desitgi que passeu aquestes Festes amb joia i felicitat, en companyia dels vostres estimats.
Que aquesta joia i felicitat ens arribi a tots i ens ajudi a
encetar un proper any 1999 amb noves idees, projectes i
esperances
renovades
de progrés, en els que els
poblatans hi tinguem un paper preponderant i decisiu.
Bones Festes, millor any 1999 i sobretot pesem-hi: que
farem els poblatans?
Narcís Balagué i Bosch
E l vostre alcalde

L 'A L C A L D E A L A D I P U T A C I Ó
El passat 29 d'octubre l'Alcalde va ser nomenat Diputat Provincial, fet que assoleix un nou avenç en les
seves responsabilitats i normalització de la seva vida.
Aquesta nova etapa que ve a complementar la seva capacitat com Alcalde, també li permetrà poder
col- laborar amb els Ajuntaments del Partit Judicial per al que ha estat escollit.
Sens dubte aquest fet consolida la tasca que dia a dia va fent el nostre Alcalde en benefici de la Pobla i
des d'ara també de les Comarques del Pallars Jussà, Sobirà i l'Alta Ribagorça. Enhorabona.
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NOTA DE LA REDACCIO
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.
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bla-RENFE de l'aprofitament urbanístic mig de cessió obligatòria en l'àmbit del pla parcial núm. 3 de
l'Estació.

comarca, adoptant un posicionament semblant al.
dels Ajuntaments del Pallars Sobirà.
* S'aprova el conveni per a la ínstal-lació a la Pobla
del servei de gas canalitzat entre l'Ajuntament i
REPSOL(veure l'article en aquest Sota l'Arbre a la
pàgina 8).

* Aprovació dels noms dels nous carrers de la Pobla

* S'aprova un conveni amb el Consell Comarcal per

(dins d'aquest número de Sota l'Arbre podeu trobar
un article al respecte a la pàgina 9).
* S'aprova retornar la fiança corresponent a l'obra
de pavimentació del carrer Costapera a l'empresa
Sorigué S.A. per un import de 557.602 ptes.
* S'aprova retornar la fiança corresponent a l'obra
d'adequació de sales esportives i equipament del Pavelló Municipal d'Esports a l'empresa Jaime Vall Sallent per un import de 257.984 pres.
* S'aprova sol-lícítar a la Diputació de Lleida una bestreta reintegrable per un import de 2.300.000 ptes., a
retornar en 10 anys, per al finançament de l'obra del
Mur del Camí de la Riba 1 i 2 fases.

condicionar els camins rurals d'accés a finques particulars per un import de 16.000.000 ptes.

P L E E X T R A O R D IN A R I

D E L 1 6 -0 6 -9 8

* S'aprova l'aportació al Consorci Urbanístic la Po-

P L E O R D IN A R I

D E L 2 9 -0 7 -9 8

* S'aprova el Compte General Anual de l'exercici de
1997.

* S'aprova que siguin festes locals per a l'any 1999 el

I

dia 8 de maig, Sant Miquel del Pui, i el 18 de juny,
Verge de Ribera.
* S'aprova inicialment la modificació puntual de la
Revisió/Adaptació de les Normes Subsidiàries de Planejament.

* S'aprova inicialment la modificació

del Projecte
d'Urbanització de la zona de l'Estació i Pla Parcial de
l'Estació (p.P.3) de sòl urbanitzable amb motiu de determinar quatre sectors de desenvolupament de la
ur bani tzaci ó.
* S'aproven les contribucions especials per a l'obra
del Mur de la Riba (en aquest número podeu trobar
un article explicatiu a la pàgina 8).

* S'aprova una moció amb un document contrari al
pas d'una línia d'alta tensió de 400.000 volts per la

Número

13,

desembre 1998

P L E O R D IN A R I

D E L 2 9 -1 0 -1 9 9 8

* S'aproven definitivament les contribucions especials del Mur del camí de la Riba. (veure aquest
Sota l'Arbre a la pàgina 8)
* S'encarrega la direcció tècnica de les obre del
Mur de la Riba a la Enginyeria CYGSA.

* S'aproven les ordenances fiscals per a 1999 amb
un increment mig equivalent a l'I.P.C.del 2 %.

* S'aprova la modificació del pressupost per aquet
any, incrementant-lo en gairebé 49 milions de pessetes.
* Aprovació de la modificació del Pla Parcial de
l'Estació (PP3) de l'Àrea Vacacional, a fi de potenciar encara més la possible oferta d'habitatges per
a joves i apartaments per a ús turístic.
* Ampliació de les obres a realitzar en el polígon
industrial Sector Migdia per un import de 16 milions més dels contractats inicialment, fent un total
de més de 60 milions.
P L E E X T R A O R D IN A R I

D E L 3 -1 2 -1 9 9 8

* Acceptació de l'ajut de 27 milions de pessetes
per al mur de la Riba i contractació de l'obra i de
les millores d'urbanització proposades.
* Aprovació de l'adquisició del pis de la Biblioteca
Municipal a "la Caixa".

* Aprovació de la participació i del cofinançament
del projecte "BOIX SCCL" com a iniciativa local
d'ocupació, per a fomentar la creació de llocs de
treball.
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Jo sóc d'un poble, Nargó, que com la Pobla,
Claverol i tants altres té un passat molt lligat al món
dels raiers. Això vol dir que els nostres avantpassats
vivien en una relació molt estreta, per una banda amb
el bosc -i per tant amb els picadors i els tiradors- i, per
una altra, amb el riu. Les estades fora de casa eren
llargues i segur que moltes estones calia distreure l'esperit amb contalles d'històries i d'anècdotes.
Se'n deuen haver perdut moltes, però algunes ens
han arribat de viva veu. Jo encara recordo tot el món
de misteri que s'amagava darrere les explicacions que
el meu padrí, lo Cisco de ca la Munda, raier, em donava. Era molt xic i les tardes d'estiu l'acompanyava
a un hortet que tenia a la vora del riu. Lo Forat de les
Encantades, que és molt a prop de sota el pont d'Espia, amb la seva misteriosa profunditat, els seus rierols interiors, els seus passadissos daurats i les seues
llúdrigues, esdevenia als meus ulls interiors un món
fabulós, ple de màgia i misteri. Les anècdotes reals
(de vegades imaginades o simplement transformades) també devien fer el paper de corretja de transmissió entre les vivències i els valors d'una generació
que aleshores em semblava remota -la dels padrins
- i la meua, la d'un nen de pocs anys, Se n'explicava
una que, al marge de la seva certesa, és prou significativa. En una tornada a peu d'aquelles que ells feien,
una colla de raiers es va refugiar en una capella per
aixoplugar-se d'una tempesta que els havia agafat pel
camí. La pluja es va anar allargant i allargant i, és clar,
l'avorriment va fer de presència enmig de la foscor
del recinte. Un raier tafaner es va atansar a un altar
que estava protegit per unes reixes de ferro, negres
com l'estalzim. En veure a el sant que s'hi venera, sant
Honorat, no se li va acudir res més que fer passar el
cap entre les reixes i cridar "sant Honorat, ta-ta-ratat, sant Honorat, ta-ta-ra-rat!", alhora que movia el
cap endavant i endarrere a través dels barrots de la
reixa, que pel que sembla, tenien una amplada força
aproximada a la del cap del raier faceciós. De sobte,
però, el cap li va quedar enganxat entre els dos barrots, com si de cop i volta l'obertura s'hagués estret.
Ell va intentar forcejar una mica, però cada vegada
se sent més agafat. Just en aquells moments va caure un llamp que va esblaimar totes les cares, incloent
la del sant. El pobre raier va esclatar en sanglots: "Sant

Honorat, ho diva per a riure, sant Honorat, ho diva
per a riure!" anècdotes com aquesta els records de
viatges - entre els quals tenien una força especial
aquells que els raiers feien per la Noguera Pallaresa (que ells solien anomenar "l'altra ribera")- , van
anar formant el nostre imaginari d'una manera tal
que, en una època sense gairebé cap dels mitjans
de comunicació actuals, ens permetia de treure el
cap més enllà de les quatre muntanyes que formaven els horitzonts dels nostres espais interiors infantils i, per tant, fonamentals.
Quan el passat mes de juliol, l'Associació Cultural dels Raiers del Noguera Pallaresa em va convidar a presentar a la Pobla el meu llibre Històries
de vetllador, de l'Editorial Pagès, que inclou algunes històries imaginades del món dels raiers, vaig
tenir una gran satisfacció. No tan sols per l'honor
que significa aquest fet, sinó perquè alhora vaig
poder viure una jornada magnífica de baixada de
rais, amb tots els al-Iicients de bellesa i de recreació d'unes formes de vida i de treball que, per si
soles, constitueixen una sòlida frontissa que ens
uneix al passat i que ens permet de mantenir oberta la porta d'accés a la nostra cultura en el seu sentit més ampli.
Marcel Fité
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HOM ENATGE

A RAM ON

B O IX A R E U
L'Associació cultural Els Raiers va concedir el passat
31 d'octubre durant un dinar celebrat a Sort, la màxima distinció de l'Associació, la Ganxa d'Or, a Ramon
Boixereu. Boixareu, fill de la Pobla i descendent de nis. saga de raiers, va ser l'impulsor el 1972 d'una baixada
de rais per la Noguera Pallaresa. Tothom creia que
aquella seria l'última vegada que es podrien veure
baixar rais i raiers per la Noguera. Arran d'aquell descens, en què també van participar raiers de Coll de
Nargó el 1979 ,es recuperava la baixada dels rais convertint la diada en la popular Festa dels Raiers. D'aquella festa, celebrada al mes d'agost, se'n conserva també una gravació en vídeo. Ramon Boixareu, també es
reconegut pels seus escrits de temàtica pallaresa i
dels raiers.

LA POBLA

PREM I PER

S O L ID À R IA

Els Pioners i Caravel-les de l'EPS van organitzar una
sèrie d'activitats pel dia de la Pobla Solidària el passat
21 de novembre. Un dels actes que es van fer durant
aquesta jornada fou una xerrada al Molí de l'Oli, a càrrec del Josep Cuberes i la Núria Burgués, aquesta parella de la Pobla van explicar-nos les seves vivències
de la seva estada durant un mes a Costa d'Ivori, en
concret a l'Ètnia Paulé (Àfrica). En aquesta xerrada,
celebrada al Molí de l'Oli, el Josep i la Núria amb les
seves explicacions ens van mostrar la realitat d'una
societat molt diferent a la que nosaltres vivim a través
de les seves explicacions i de diapositives del poblat,
que ens apropaven molt més a una realitat molt llunyana a la nostra. Al Molí de l'Oli també s'hi mostraven objectes d'aquesta ètnia del país africà.

L 'E P S T O R N A

L A B IB L IO T E C A

El passat mes de maig des del "Ministerio de
Educación y Cultura" i la "Federación Española de
Municipios y Provincias", es van rebre a l'Ajuntament de la Pobla de Segur les bases de la convocatòria d'un concurs destinat a les biblioteques municipals de poblacions de menys de 5.000 habitants.
Els projectes a presentar estaven encaminats a la
dinamització d'aquestes "petites" biblioteques. La
Biblioteca Municipal va presentar un projecte en el
qual es pretén connectar la biblioteca amb les escoles tot proposant una sèrie d'activitats.
Ara, estem molt satisfets de poder-vos comunicar
que el nostre projecte és un dels guanyadors. Confiem poder portar-lo a terme i que tothom gaudeixi del lot de 300 títols d'obres literàries juvenils i infantils que ens han donat com a premi.

A L 'A C T I V I T A T

El curs passat l'equip de CAPSde l'EPSdecidia aturar per un any les seves activitats. Aquest setembre han
tornat a la seva tasca d'aprendre tot jugant. Amb el començament del curs també han iniciat, en certa
manera, una etapa nova, van haver de deixar les sales de la Rectoria, i traslladar els seus CAUSa l'antiga
oficina de Correus, llogada amn l'ajut de l'Ajuntament.
Del setembre ençà els Escoltes de la Pobla ja han fet un munt d'activitats, a part dels caus per als nens els
dissabtes, i de l'excursió del Pas de Branca, els escoltes, també han organitzat la Castanyada a la Plaça de
l'Arbre i el 11 Concurs de Panellets, que cada any té més participació. El dia 21 de novembre van dedicar
una jornada a la solidaritat organitzant el dia de la Pobla Solidària amb un trencaclosques gegant i una
xocolatada solidària a la Plaça de l'Arbre i una xerrada al Molí de l'Oli. Tots aquests actes demostren el
dinamisme d'aquesta entitat. El Nadall'EPS ens el felicitarà amb el Pessebre Vivent.
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L'arribada del nou rector, mossèn Agustí Romero, l'any
1.993 amb els seus profunds coneixements de música
i el seu amor pel cant coral, van fer revifar la tradició
musical a la Pobla de Segur, que recordava amb enyorança peces tan entranyables com l' "Stabat Màter",
de mossèn Tàpies, o la missa "Pontificalis", de Perossi.
De la seva iniciativa, van sorgir les corals "Verge de
Ribera" i "Els Petits Cantaires del Pui", i va donar un
nou impuls a la coral de la Llar dels Jubilats, que sense que ens fessin oblidar aquelles peces memorables,
han aportat un ressorgiment i un nou estil en el cant
coral poblatà.
De les tres corals esmenades, us voldria parlar només
d'una, a la qual pertanyo i, per tant, en la que més
conec: la coral "Verge de Ribera".
Formada-per més de 50 cantaires i a quatre veus mixtes, ens permet interpretar un variat repertori de peces de tot tipus i màxima dificultat, que són assajades
dues vegades per setmana a l'entitat cultural Comú
de Particulars.
D'entre totes les nostres actuacions, dins i fora de la
Pobla, destaca la del 6 de juny de 1.998. Vam creuar la
frontera espanyola per oferir un concert a Sant Julià
de Lòria, a la veïna Andorra, el poble que va tenir com
a rector, durant molts anys, el nostre benvolgut director, mossèn Agustí.
A Sant Julià se celebrava el 775è aniversari de la troballa de la Verge de Canòlich. Eren les festes de la població i un seguici d'actes commemorava tal diada.
En un marc incomparable, l'auditori Claror, una mostra de modernitat i funcionalitat, on el dia abans havia
actuat la gran diva, Montserrat Caballé, va actuar la
coral de la Pobla.
Els nervis estan a flor de pell. Ens sembla que no serem capaços d'estar a l'alçada dels "Petits Cantaires
Lauredians" i de la coral "Rocafort", que actuaven també en la vetllada.
Comença l'actuació, els nervis es van calmant i els forts
aplaudiments del públic ens demostren la bondat dels
nostres cants i l'admiració dels assistents.
Són les 3 de la matinada. Retornem a casa. Els cantaires i acompanyants estan alegres. S'acaba de complir
una fita important en la vida musical poblatana. Des
d'aquí donem les gràcies a les autoritats de Sant Julià,
que han fet possible amb la seva col-laboració desinteressada aquest esdeveniment, i que, amb una mica
d'orgull puguem exclamar: ja som internacionals !.
Ara són els cantaires de sant Julià els qui ens tornen
la visita. És el dia 14 de juny i un autocar arriba a l'avin-

guda Verdaguer. Uns 60 andorrans són rebuts pels directius de la nostra coral.
Hi ha visita obligada a l'edifici modernista del nostre ajuntament i, com no, al museu dels Raiers.
El Noguera, majestuós, contempla el pas dels cantaires
pel Pont de Claverol. Sembla com si les aigües revoltades
i crescudes pel desglaç de la neu, entonessin amb la seva
remor els versos de mossèn Cinto, que es transformen,
gràcies a la música de mossèn Tàpies, en la que podríem
considerar senyera de la nostra coral: La cançó del Raier.
Després, a l'hotel Solé, celebrem el dinar, obsequi del nostre ajuntament als cantaires andorrans , gràcies al qual
ha estat possible aquesta doble manifestació cultural.
L'església parroquial serà el marc on tindrà lloc el concert.
L'èxit és absolut. L'església es plena de gom a gom. Les
dues corals andorranes estan magnífiques, com magnífics són el repertori i els directors, Silva Pastoret i David
Areny.
I de nosaltres, que us en puc dir? Només un detall: una
de les peces interpretades "Pirineu" va provocar el deliri
del públic, que, dempeus, va esclatar en una ovació
llarguíssima abans de finalitzar la peça. Molts dels assistents tenien els ulls plens de llàgrimes.
L'abraçada del sr. alcalde al nostre director fou un altre
testimoni eloqüent dels sentiments que va despertar.
Arriba l'hora del comiat. S'ha complert el programa. Dos
pobles de nacions diferents han quedat unides gràcies a
l'encís de la música.
Tant de bo totes les diferències i conflictes del món es
poguessin resoldre d'aquesta manera!
Josep M. Rincón i Farré
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El mes de juliol passat la Pobla va acollir el I Festival de Piano al Pallars. El cicle va constar de quatre concerts, un cada divendres del mes, que es van
oferir a la sala d'actes del Comú de Particulars. Els
quatre pianistes que hi van actuar van ser: Javier
Merino, Cintia Izzillo, Santi Riu i Paco Merino. La proposta de fer el cicle de concerts de piano a la Pobla
va sorgir com a iniciativa dels mateixos músics,
l'Ajuntament i el Comú de Particulars no va dubtar
a acceptar-la.
El primer concert es va celebrar el dia IOde juliol a càrrec de Javier Merino, Llorenç Sànchez i
Vilanova va ser l'encarregat d'obrir l'acte i va elogiar la celebració del Festival: "Actes com aquest
prestigien el poble". El divendres següent, el concert
va anar a càrrec de Cintia Izzillo, que actualment
treballa amb la companyia de teatre Dagoll-Dagom
al teatre Tívoli de Barcelona.
Cintia Izzillo va oferir dos peces de Chopin, una
de Gerscohim i una altra de Monpou. El següent cap
de setmana va ser el torn de Santi Riu, un noi de
Cervera que en altres ocasions ja havia actuat a la
Pobla. L'encarregat de tancar el Festival de Piano al
Pallars va ser Paco Merino, germà de Javier Merino,
tots dos nascuts a Barcelona però amb arrels
poblatanes.
A l'últim concert hi van ser presents els quatre
pianistes, que van rebre un fort aplaudiment del públic assistent. Els artistes també van ser felicitats per
Josep Verdú, president de l'Associació de Cultura
Comú de Particulars, i per Ramon Sostres en nom
de l'Ajuntament. Llorenç Sànchez va llegir una car-

M E

ta de l'alcalde Narcís Balagué, que no va poder assistir a l'acte ja que es trobava en viatge oficial amb una
delegació dels Raiers de la Pobla a Eslovenia.
El nombre d'assistents als concerts va anar augmeritant progressivament a mesura que es van anar
celebrant. En el primer concert, hi van assistir unes
120 persones, que van omplir la sala d'ades del Comú
de Particulars. En l'últim, el nombre d'assistents va
arribar fins a quasi 200 persones. El Comú va haver
d'afegir cadires a la sala perquè sinó un bon nombre
del públic hagués quedat a peu dret. Un cop finalitzat
el cicle de concerts, els organitzadors van mostrar la
seva satisfacció per la bona resposta del públic a la
seva iniciativa.
El I Festival de Piano al Pallars ha començat amb
molt bones expectatives i s'espera que en pròximes
edicions aquesta trobada de pianistes a la Pobla es
consolidi.
Núria Farrús

El cafè de la Unió es va convertir també en una improvisada sala d'exposicions en acollir l'exposició concurs de
les cases de labors de Catalunya.
En total es van poder veure 37 obres a concurs, la millor
de les quals segons el jurat, va guanyar un viatge d'una
setmana a Mallorca, amb totes les despeses incloses. Atesa la gran expectació que va causar aquesta primera experiència esperem que tingui continuïtat en properes edicions.
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El mur del Camí de la Riba Aviat serà una realitat aquesta gran

R E V I S I Ó D E GFEDCBAobra,
N ÍN X O L S
Aquesta corporació local ha iniciat d'ofici l'expedient núm. 142/98 de
revisió dels drets funeraris en favor de l'Ajuntament de la Pobla de
Segur dels nínxols del cementiri
municipal, amb indicació dels fets
i situacions que donen lloc a la revisió en cada cas i que degudament
codificats són:
La) El nínxol té signes externs que
fa suposar el seu abandonament
per part del seu titular i en el qual
no s'ha fet cap enterrament des de
fa més de 10 anys i ningú no s'ha
fet càrrec de les despeses de manteniment i conservació des de fa
més de 5 anys.
1.b) El nínxol no s'utilitza des de fa
més de 30 anys i dins d'aquest període no s'ha reclamat la seva titularitat per qui figura en el registre
de nínxols o els seus hereus.
Lc) No se'n coneix el titular per no
figurar en el registre de nínxols i no
s'hi ha fet cap enterrament des de
fa més de 10 anys.
Aquesta revisió permetrà, juntament amb la seva ampliació, que
aquesta ínstal-lacíó pugui ser cui-

que l'Ajuntament ha aconseguit amb l'esforç de les Institucions,
que pugui realitzar-se tècnica i financerament.
Avui ja podem dir que tots els condicionaments que havien de solucionar-se ja estan resolts i els veïns hauran de fer unes aportacions que,
encara que són importants, no arriben e13,5 % del cost total de l'obra.
El conjunt d'aportacions és el següent:
Generalitat
95.745.000.-70,82 %
Diputació
27.776.612.-20,54 %
Ajuntament
6.984.498.- 5,17 %
Veïns afectats
4.692.989.- 3,47%
TOTAL
135.199.099.-100 %
Corresponen 130.257.499a l'obra i 4.941.600a la direcció i el control de la
mateixa. Cal fer menció també, tal i com podeu veure al plenari, a que
en aquests moments ja s'ha adjudicat l'obra a Benito Arnó, per un pressupost d'un 130milions de pessetes. En aquesta modificació s'han inclòs
les modificacions i millores pertinents, pel que podem dir que aquesta
important obra s'iniciarà durant el primer trimestre del proper any.

Felicitació a en Llorens Sànchez i Vilanova El Llorens
Sànchez, com ho va ser en el seu dia el Josep Calvet, ha estat guardonat amb la medalla President Macià que atorga la Generalitat de
Catalunya i que reconeix la trajectòria laboral dels que han dedicat
tota una vida al treball amb esperit creador i emprenedor i han dut a
terme altres activitats que ajuden a la construcció social del seu entorn. Una vegada més, els poblatans podem presumir de ser de les
poques poblacions de la seva grandaria que té dos guardonats amb
aquest reconeixement. Felicitats.

Gas canalitzat En el propassat Ple del 29/07/98, l'Ajuntament va
aprovar un conveni de col.laboració amb REPSOLper poder dotar a
la Pobla d'aquest servei. També el 08/06/98 la Generalitat de Catalunya
va atorgar l'oportuna concessió administrativa a la mateixa empresa,
acabant així amb tots els tràmits burocràtics previs a l'inici de la fase
de construcció.
Esperem que ben aviat i de manera progressiva tota la Pobla pugui
dispòsar d'aquest servei símbol d'un major progrés i benestar.

dat amb la cura necessària.

A M P L IA C IÓ

D E L C E M E N T IR I

Tal com ja us vam informar en el núm. 9 de Sota l'Arbre, l'Ajuntament va aprovar el projecte d'ampliació
del cementiri. No obstant això, hem cregut oportú incloure aquesta ampliació en un context més global
d'acondicionament i de millora del cementiri i del seu entorn. Conseqüentment, l'arquitecte municipal
està redactant i dissenyant el que serà el cementiri de la Pobla, respectant escrupolosament la seva
actual estructura però fent-la compatible amb els serveis i necessitats que el futur, també ens demana
per a aquest equipament municipal.
En el proper Sota l'Arbre us exposarem amb més detall aquest nou projecte.
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Durant el passat estiu, l'Ajuntament va continuar la
renovació de l'espai de les piscines municipals. En
aquesta ocasió l'actuació se va centrar en l'adequació dels vestidors, que estaran finalitzats en una propera fase, tot i que ja s'ha acabat un 80 % de les actuacions previstes.
Els nous vestidors, amb un cost de 7 milions de pessetes han fets amb material fenòlic i amb una capacitat
per a 8 persones, ja inclouen servei d'aigua calenta a
les dutxes. Cal destacar que han estat modificats per
tal que puguin ser utilitzats per discapacitats.
També s'ha millorat considerablement el sistema de
depuració de l'aigua de les piscines, així com la zona
infantil de jocs i la zona esportiva.
En properes actuacions, l'Ajuntament preveu continuC a s a l d ' E s t i u . Partint del problema que es genera

per les vacances escolars i analitzats els espais disponibles que podien ser utilitzats com a zona de lleure dins la nostra ciutat, l'Ajuntament va iniciar l'estiu
passat per primer cop un casal juvenil a la Pobla.
Aquest casal va estar controlat en tot moment per
dues monitores qualificades que van estar al cas de
les necessitats dels nens entre 6 i 12 anys que van
prendre part en l'experiència.
Els nois iniciaven la seva jornada a les 9 del matí a la

ELS NO US

CARRERS

biblioteca municipal, on a més de fer els deures
podien participar en diferents jocs i tallers. Posteriorment, al pavelló es realitzaven diverses activitats esportives fins a l'hora de dinar al Casal. A la
tarda les activitats se centraven en les piscines.
Cal recordar que els nens es podien ihcorporar a
les activitats al llarg de la jornada.
L'Ajuntament preveu donar continuïtat a aquesta
experiència en propers anys, adequant-la a les
necessitats manifestades pels pares.GFEDCBA

DE LA PO BLA

El fort desenvolupament que ha tingut la Pobla en els
darrers anys ha fet que més de trenta carrers hagin
sorgit en aquests nous espais urbanístics.
A vint d'ells, l'Ajuntament ha procedit a donar-los nom,
amb gran varietat de motius i significats.
Al sector Llabossona quatre carrers han rebut el nom
de: rambla Ribera de Segur, carrer Doctor Durany, Escriptor Ceferí Rocafort i Pintor Villà.
A l'Àrea Vacacional hi podem trobar el carrer de Santa Magdalena, del Llac, del Famisell, l'avinguda del
Camp de la Sala, plaça de les Pobla's, el carrer del
Ferrocarril i el passeig Josep Borrell i Fontelles.
Al carrer de davant de la Guàrdia Civil, se l'anomenarà de la Xocolatera, i al que travessa la plaça de Sant
Antoni, carrer de Castellavazzo, nom del poble agermanat amb la Pobla per la sintonia amb els Raiers
d'ambdues ciutats.
Per últim, i com a just reconeixement a la seva tasca
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ar la millora general de la ínstal-lacíó per adequarla a normativa actual i eliminar totalment les barreres arquitectòniques.

JA
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enfront de l'Ajuntament de la Pobla de Segur durant vint anys, es va donar el nom de l'Alcalde Boixareu al Parc Municipal.
Ja s'ha editat un plànol de la Pobla on figuren tots
aquests nous carrers.

®

L 'A R B R E

LA POBLA ...

~zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O
rI':J

O bres

VUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

d 'a m p lia c ió a la p la ç a d e

l a V i l a . Amb motiu de l'adquisició de

casa Boixareu, el conjunt de Torre Mauri
va guanyar un nou espai, que s'ha rehabilitat perquè formi part de la zona de la
plaça de la Vila i per acollir el monument
dedicat al General Moragues, fet que us
expliquem més acuradament en aquest
mateix número (a la pàgina 19).
Aquest condicionament, que ha tingut un
cost de 5 milions de pessetes no serà del
tot definitiu fins que les obres de casa
Boixareu estiguin totalment acabades.
En aquests moments però la Pobla ja disposa d'un nou espai amb vida i finalitats
pròpies que s'afegeix al conjunt de Torre
Mauri.

R e f o r m e s a l C I P 'els R a i e r s . Durant el pas-

sat estiu es va emprendre l'execució d'algunes
millores dels edificis del Col-legí Públic els Raiers, tant en l'edifici Raiers 1 com en l'edifici Raiers 2. Ja feia temps que l'Ajuntament volia realitzar aquestes obres donant continuïtat al manteniment que normalment ve fent (sanitaris, pintura de la planta baixa, remodelació de la caldera, etc.). No obstant això mancava una obra que
l'Ajuntament no podia assolir a causa de la seva
envergadura: l'arranjament de la teulada.
Per fi podem dir que durant el passat estiu el Departament d'Ensenyament la va poder dur a terme , amb un pressupost de 12 milions de pessetes, tot i que probablement l'Ajuntament haurà

de realitzar uns quants complements
acabats.

A r r a n ja m e n t

de

la

de pintura i

s o r tid a

a

S e n t e r a d a . El Ministerio de Fomento, a pe-

tició de l'Ajuntament, ha accedit a condicionar la sortida de l'Eix Pirinenc en direcció a
Senterada, que serà reconvertida en passeig i
zona d'esbarjo. La reforma consistirà en la
construcció d'una voravia arbrada de 300 metres de longitud i 4 d'amplada i la realització,
en un pla inferior, d'una zona ajardinada.
Aquests dos espais s'ubicaran de la rotonda
fins el camí de sortida i a la zona de granges i
finques. El pressupost previst és de 6 milions
de ptes.

@
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Obres a la Residència Verge de Ribera.

1
\
J

Durant l'estiu es van iniciar les obres de consolidació de la Residència i la remodelació i millora
de les habitacions de la part vella.
A causa de l'enorme complexitat d'aquestes
obres ha estat necessari unificar les dues fases
previstes, les quals suposaran la consolidació total de l'edifici, l'arranjament de la teulada i la millora de les 10 habitacions del primer pis, la perruqueria i la sala d'estar.
El pressupost previst per a aquesta obra és de 40
milions, finançats pel Ministeri de Treball i Assumptes Socials (30 milions) i per l'Ajuntament
(10 milions).
En una propera fase s'acabarà l'arranjament de
les 11 habitacions que queden al segon pis i es
crearan 6 de noves al tercer.

Urbanització del Polígon Industrial. Una altra obra que ha iniciat l'Ajuntament
durant el passat estiu ha estat la urbanització del sector Migdia del Polígon Industrial
en la seva pràctica totalitat, amb un pressupost de 65 milions de pessetes cofinançats
per la Unió Europea amb 30 milions procedents del programa 5b.
Des de l'Ajuntament s'espera que aquesta
obra suposi l'impuls definitiu del Polígon Industrial amb la possible ínstal-lacíó i dels
industrials i empresaris que puguin venir
atrets per aquesta nova infrastructura de la
Pobla.

} Construcció
de pisos al' Àrea
J\ Vacacional. En col-laboració amb l'empresa constructora Benito Arnó S.L. s'ha iniciat
la construcció de 24 habitatges de protecció
oficial en règim de lloguer i venda, així com
la construcció de 11 habitatges unifamiliars.
Aquesta obra, situada en l'Àrea Vacacional,
suposarà un volum d'inversió de més de 350
milions de pessetes i significa l'inici de la fase
de la zona residencial de l'Àrea Vacacional.
Tots aquells que pugin estar interessats en
l'adquisició o lloguer d'algun d'aquests pisos i
cases poden adreçar-se a l'Ajuntament o bé
al tel. 973681148.
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Un any més la Pobla de Segur
va viure les seves festes patronals el dia 18 de juny, les quals
van tornar a marcar el punt
d'inici d'una nova temporada
d'estiu.
Aquest any el programa va incloure diferents activitats, entre
les quals podem destacar en
primer lloc la missa celebrada
en honor de la patrona de la Pobla, la Verge de Ribera, que va
comptar amb la col-Iaboració
de les dues corals de la ciutat,
tant la d'adults com la infantil.
D'altra banda, també es van organitzar altres actes, com ara les diferents ballades de sardanes, que es van
dur a terme a la plaça de la vila i a la plaça de l'Arbre.
Durant aquell cap de setmana, la nostra població va
acollir una nova edició de la seva fira, Promopallars,
que aquest any va tenir un relleu especial, tant pel
que fa al nombre i a la qualitat dels expositors, com
per les activitats institucionals que s'hi van celebrar.
Aquesta edició va ser inaugurada pel conseller de Governació Xavier Pomés, acompanyat pel president de
la diputació de Lleida, Josep Grau, així com per representants de les diputacions de Tarragona i de
Barcelona i els set alcaldes de les Pobla's de Catalunya.
Les autoritats van recórrer el recinte firal, on van poder visitar un total de gairebé cent expositors de diferents rams i sectors,
com l'agroalimentari,
l'automoció, les empreses de serveis i les diferents institucions de la comarca, fent una parada especial a
l'estand de les Pobla's, que per primer cop es van unificar en un sol espai, mostrant així tant els seus punts
en comú com la seva diversitat. En aquest estand s'hi va presentar la maqueta de l'opuscle que ja ha estat
editat.
Primer Concurs Agroalimentari. Aprofitant també
el marc del Promopallars, es va presentar el Primer Concurs Agroalimentari del Pallars, en el qual
hi va participar un total de 45 persones entre les
seves 4 categories: formatge, formatge llenguat,
xolís i ratafia, que pertanyien als dos Pallars, l'Alta
Ribagorça i la Cerdanya.
Eljurat va valorar molt positivament la qualitat general dels productes presentats. Els guanyadors
van ser: Casa Portís de Sentis, en xolís; Joan Fusté
de la Pobla, en ratafia; Joana Quesada d'Altrón en
formatge; i Formatge Pla de Cors en Formatge
llenguat.

@
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Un dels actes previs a la inauguració de la
Fira, però també un dels més significatius,
va ser la signatura del nou protocol de
col.laboració
entre les set Pobla's de
Catalunya i les diputacions de les tres províncies on es troben.
L'acte, celebrat a la sala de plens de l'Ajuntament va comptar amb la presència dels
set alcaldes
de les Pobla's (Cérvoles,
Claramunt, Lillet, Mafumet, Massaluca,
Montornès i Segur), el president de la diputació de Lleida Josep Grau, el vicepresident
de la Diputació de Tarragona, el diputat de
la Diputació de Barcelona i, com a testimoni convidat, el conseller de Governació
Xavier Pomés.

Aquest protocol ha significat el compromís entre les set Pobla's catalanes,
quedarà en un acte folklòric.
Alguns dels punts que cal destacar és el compromís de totes les parts a publicar un fulletó informatiu de forma conjunta, on es podrà apreciar tant les
seves similituds com els seus trets diferencials.
D'altra banda, les set poblacions també es van comprometre a fer com a mínim un acte conjunt en
una població di ferent cada any coincidint amb algun fet rellevant de la localitat que actuï com a
anfitriona.
Cal destacar també tot alló que suposa aquest document, que permetrà que les set poblacions catalanes que disposen del mateix topònim puguin collaborar de forma conjunta, sumant idees i esforços
per al seu desenvolupament.

garantint que aquest fet no

Un darrer acte que cal destacar durant aquell intens cap de setmana va ser la recepció per part
del conseller Xavier Pomés de la nova ambulància destinada al parc de bombers de la Pobla amb
la qual el nostre parc compta ja amb dues ambulàncies, que milloren molt l'eficàcia en cas
d'emergències i sortides.
Aquesta nova ambulància, adquirida gràcies a les
aportacions de la Diputació, els ajuntaments de
la zona, els Bombers Voluntaris i la col.laboració
popular, va ser examinada de forma acurada pel
conseller que, com a metge, la va valorar molt
positivament, ja que, segons ell disposa de les últimes innovacions tecnològiques.

Número 13, desembre 1998

@

L 'A R B R E

E$zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
O

sr:

LA POBLA ...

El Tradicionàrius va marcar un altre any el tret de sortida d'un mes de juliol en què
la Pobla viu la seva època més festiva.
Durant el primer cap de setmana de juliol, la nostra ciutat es va tornar a omplir
amb els sons de les melodies interpretades pels diferents grups, que en aquesta
nova edició ens han recordat sons que actualment resulten difícils d'escoltar.
Aquesta edició es va iniciar el divendres amb el concert de nit i que va continuar
durant el cap de setmana amb altres esdeveniments que es van anar succeint en
diferents indrets de la ciutat, com per exemple el cafè concert de després de dinar, o els grups de grallers que van recórrer la població. ElTradicionarius va tornar
a donar un caliu diferent als carrers, amb uns concerts a càrrec de grups i instruments que semblen sorgir d'èpoques passades, recordant a molts les seves vivències de joventut.

actes complementaris va tenir lloc també el sopar de raiers durant el qual es va fer lliurament de
la ganxa d'or a l'alcalde de Conca de Dalt i, després de la baixada, el dinar popular celebrat al
Bernadot.
Un altre dels esdeveniments que va aixecar gran
expectació va ser la demostració de tallar fusta
feta pel aizkolaris bascos.
Hem de dir que aquest any la Festa dels Raiers va
tenir continuïtat amb la visita feta per l'Alcalde i
els Raiers de la Pobla al Flosarski baI fet a Ljubno,
Eslovènia, ja que l'alcaldessa Anka Rakun, en nom
de la delegació eslovena que va estar pressent als
raiers, va convidar la Pobla a assistir a les seves
festes locals, on també es fa una rememoració
dels raiers.
El primer cap de setmana de juliol, com en els
darrers vint anys i coincidint de nou amb el •..••
-----------Tradicionàrius, la Pobla es va convertir en el centre de les mirades de nombrosos curiosos que
van voler estar presents en una nova baixada
dels raiers per la Noguera Pallaresa.
Com és tradicional, els raiers es van encarregar
de preparar els tres rais de tres tramades cadascun a la presa de Llania per tal que al migdia del
diumenge tot estigués a punt.
En aquesta edició, una de les més multitudinàries viscudes mai, va estar present també el
presidenciable Josep Borrell, que un any més va
voler participar en aquesta festa, així com els representants de la delegació eslovena convidada en aquesta ocasió.
D'altra banda durant el cap de setmana i com a
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Els bombers de la Pobla van tornar a ser els encarregats un any més d'organitzar una de les festes de
l'estiu més carismàtiques de la comarca.
Com en edicions anteriors, els bombers de la nostra ciutat van voler apropar la seva feina als ciutadans i per aquest motiu van organitzar durant tot el
dia diferents activitats, entre les quals van destacar el concurs de dibuix per a nens i una nova edició de la festa de l'escuma.
A la nit, i abans d'una multitudinària sessió de ball
,va tenir lloc el sopar institucional, que va estar presidit un cop més pel conseller de Governació, Xavier
Pomès, el qual va voler tornar a trobar-se amb els
bombers d'un dels parcs millor preparats a nivell
humà de Catalunya.GFEDCBA

F fS T A M A J O R
un lloc per a l'esport, i així es van organitzar diferents activitats com la marató del dissabte a la tarda o la marxa ciclista organitzada per el Ciclo Sprint
que un any més va comptar amb més d'un centenar de participants en el seu recorregut pels dos
Pallars que van cloure la jornada amb un dinar al
Bernadot.
Per últim tampoc volem deixar de recordar, entre
altres, les sessions sardanístiques que es van poder
escoltar durant la nostra Festa Major i com no les
sessions de ball, entre les quals volem fer una menció especial pel gran èxit que va assolir al grup Las
Gambàs.

Finalment, i com succeeix cada any, l'últim gran esdeveniment festiu de l'estiu de la nostra vila va ser la
Festa Major, que una vegada més ens va fer gaudir de
l'estiu des del més petit fins al més gran, oferint-nos
un gran ventall d'activitats que van anar des de les purament lúdiques a les esportives.
Un clar exemple d'això va ser el parc infantil organitzat a la plaça de la Vila, on els més petits hi podien
trobar des de les tradicionals atraccions d'inflables fins
al trenet, que els va fer sentir com a turistes a la seva
ciutat i que un cop més va ser una de les atraccions
que va tenir un èxit més gran entre la mainada.
D'altra banda, a la festa major tampoc li va mancar
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AVANT PRO JECTE
L'Ajuntament de la Pobla ja ha realitzat l'estudi
previ del nou emplaçament
del CAP que es
construiria a la Plaça de la Pedrera, en l'edifici conegut per la casa de les Bruixes, l'emplaçament
actual de Centre d'Assistència Primària de la Pobla a la Residència Verge de Ribera era provisional i ha quedat desfasat.
Elnou CAP,m olt més cèntric disposarà d'una planta
baixa on hi haurà el vestíbul i l'àrea d'urgències a la
que s'accedirà per la Plaça de la Pedrera. En la primera planta semisoterrada, amb vistes als horts i al
riu, hi haurà la sala d'espera i la recepció, i en la segona planta també semisoterrada hi haurà els consultoris i les sales pel personal sanitari així com l'arxiu. Per facilitar els accessos a les diverses plantes el
nou centre disposarà d'un ascensor.

GFEDCBA

DEL NOU CAP

ALCAT

NORD

CONVENI PER A LA RESTAURACIÓ DEL
CASC ANTIC. L'Ajuntament i el Departament de

LA POBLA ES PROMOCIONA EN DIFERENTS
OPUSCLES. En les darreres setmanes han apare-

Política Territorial i Obres Públiques tenen previst
de signar un conveni mitjançant el qual tots els propietaris d'edificis d'habitatges construïts abans de
1960 podran efectuar de forma gratuïta una diagnosi de l'edifici.
Apart d'aquesta avaluació i determinació de l'estat
dels habitatges, es farà entrega d'un informe on es
recomanaran quines son les actuacions que cal dur
a terme per part dels propietaris i al mateix temps
es delimitarà quines són més urgents.
D'altra banda també s'informarà als propietaris de
quines son les línies d'ajuts a les que poden optar
per dur a terme les reformes recomanades en
aquests informes.
Amb aquesta iniciativa l'Ajuntament
intenta
incentivar als propietaris per tal de recuperar i utilitzar plenament el casc antic de la ciutat.

gut tota una sèrie d'opuscles de promoció on la nostra
ciutat té un espai important, sinó total i que han de
servir per que la Pobla sigui coneguda en diferents
àmbits.
D'una banda l'Ajuntament ha editat un plànol tant del
nucli urbà com dels nuclis agregats on a més s'ofereix
informació general.
Per la seva part tal i com us informem en aquest mateix Sota l'Arbre amb l'ajut de les Diputacions de Lleida,
Tarragona i Barcelona s'ha publicat l'opuscle conjunt
de les Pobla's.
Per últim el Patronat de Sant Miquel del Pui ha editat
un llibret informatiu realitzar per Llorenç Sànchez i
Vilanova on es fa un petit recorregut per diferents indrets de la ciutat, tant a nivell escrit com gràfic a més
de tractar altres aspectes com la gastronomia o les
festes tradicionals.
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FERRUSO LA

V IS IT A

EL CASAL
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Marta Ferrusola, acompanyada pel director del servei de cardiologia del Barça, Ricard Serra, van visitar el
Casal de Gent Gran de la nostra ciutat, durant el passat mes de novembre. Aquesta visita, que va coincidir
amb la diada d'homenatge feta pels nens de la Pobla al seus avis, s'emmarca dins la campanya de conscienciació, (la Sra. Ferrusola va ser rebuda per l'Alcalde i la presidenta del Casal) dirigida a que la gent gran
entengui la necessitat de fer esport.

L 'A S S O C I A C I Ó

DE

V ÍD U E S

CELEBRA

LA

M IG U E L À N G E L C O R R A L T O R N A A E X P O -

S A R A L C O M Ú D E P A R T I C U L A R S . L'escultor
barcelonès, resident des de fa 10 anys a la PoUnes 150 vídues provinents de diferents punts de la
província de Lleida van visitar la Pobla durant el pas- bla, Miguel Àngel Corral, va tornar a oferir una mossar mes de novembre, essent rebudes també pel nos- tra de les seves escultures al Comú de Particulars.
tre Alcalde.
En aquesta ocasió l'artista mostrà als visitants un
Aquesta visita va ser el contrapunt a la reunió de l'As- total de 30 obres amb quadres al relleu, fonts, etc.
sociació de Vídues a nivell de Lleida que va servir per D'altra banda el Comú va acollir del 29 de novema preparar la propera reunió nacional. Aquesta reu- bre al 14 de desembre una nova mostra d'Artistes
nió, que cada any es celebra en una població diferent dels Pallars", la qual continua la tradició de mostres
serveix per a que les vídues que son membres de l'as- d'artistes que s'organitzen per part d'aquesta assosociació puguin posar en comú els problemes gene- ciació de la nostra ciutat. Per últim mencionar tamrals amb que es troben, especialment a edats més bé la trobada-vernissatge que es realitzà el passat
avançades.
dia 6 de desembre a les 7 de la tarda.
SEVA TRO BADA

P R O V IN C IA L A L A P O B L A .
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* Emissora de Radio Municipal.
* Temes ocupacionals:
- Casa d'Oficis.
- Formació no reglada a l'lES.
- Iniciatives locals d'ocupació.
* Senyalització i ordenació del tràfic a la Pobla.
* Cinc anys de l'Àrea Vacacional.
* Projecte de recuperació i rehabilitació de Casa
Boixareu.
* Projecte d'ampliació del Cementiri.
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L'AMPAva ser l'entitat encarregada d'organitzat el
comiat de la "madre" Victòria Bertran, que durant
24 anys va ser directora del Sagrada Família.
En un emotiu acte on els nens de primària i infantil
van cantar una cançó de comiat després d'haver
estat conduïda a la sala per un nen de cada classe,
la "Vicki"va rebre mostres d'estima per part tant
dels seus exalumnes, com de les institucions de la
ciutat com l'Associació de Pares del Col-legi Raiers,
el Comú, els Bombers o l'Ajuntament. En aquest
darrer cas, va ser l'alcalde qui va recordar la seva
tasca en el discurs que va pronunciar.
NO U

ENLLUM ENAT

El club de rol de la Pobla, integrat per joves de la nostra
ciutat, va tornar a organitzar unes noves jornades sobre
aquests jocs, que en aquesta edició es van realitzar al
molí de l'Oli, amb la intenció de donar a conèixer què
són veritablement, desmitificant les falses idees preconcebudes sobre aqeusts jocs.
En aquesta edició, a més dels tradicionals jocs de rol, es
va presentar la modalitat dels jocs per ordinador, en què
diversos jugadors connectats en xarxa podien participar
en una mateixa aventura. Com podeu veure en la fotografia, també van tenir una gran acceptació.
PEL CAM P

D 'E S P O R T S

Ja s'ha adjudicat el nou enllumenat del Camp d'esports. El nou enllumenat substituïrà el fins ara existent
que només donava llum a una part del camp de futbol i a més era insuficient, el projecte consisteix en la
instal-lació de quatre bàculs (torres) de 16 metres a la part lateral del camp, a cada bàcul s'hi instal-laran
tres focus de 2000 wats. La ínstal-lacíó en un espai lliure com pot ser un camp de futbol o un camp de
tennis és força dificultosa ja que les llums han de tenir molta potència però no poden enlluernar, per
aquest motiu els bàculs tenen una ubicació lateral, amb uns resultats molt bons ja que en tot el camp hi
haurà els nivells òptims d'il.luminació.
XVI

T R IA L

DE LA

PO BLA

DE SEG UR

I CLAVERO L

El passat 20 de Setembre es va realitzar el XVITrial de la Pobla de Segur i Claverol puntuable per al Campionat de Catalunya. La prova organitzada pel Moto- Sport Pallars va comptar amb més de trenta participants, xifra inferior a la de l'any anterior, tot i que ha esta una constant en totes les proves puntuables que
s'han realitzat aquesta temporada.
El circuit va sortir del Pavelló Municipal i va continuar per Claverol i Sossís. La Federació Catalana l'ha
catalogada com la millor prova organitzada dels campionats de Catalunya, és per aquest motiu que al
Moto-Sport Pallars se li ha ofert la possibilitat d'organitzar l'any vinent una prova puntuable per al Campiodels Ajuntaments de la
nat d'Espanya. El XVITrial de la Pobla de Segur va comptar amb la col-laboracíó
Pobla de Segur i Conca de Dalt, dels Bombers Voluntaris de la Pobla i de diverses firmes comercials.
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La Pobla ja disposa des del dia 6 de setembre d'un lloc
emblemàtic
on celebrar
la Diada Nacional de
Catalunya. Aquest lloc és el monument al General
Moragues que s'ha ínstal-lat en el reformat espai de la
plaça de la Vila.
La inauguració del monument, que recorda de forma
allegòrica la lluita del general Moragues per les llibertats i els drets de Catalunya durant la defensa final de
Barcelona el 1714, va ser presidida per l'alcalde, que,
després de descobrir el monument, de tres metres d'alçada, va cedir la paraula a l'escultor Antoni Borrell,
autor de l'obra, que va explicar el seu significat. Posteriorment, Llorens Sànchez va rememorar la figura històrica del general Moragues des dels seus inicis, vinculats profundament al Pirineu, fins a la seva mort,
recordant la importància històrica i l'ultratge que va
patir durant els dotze anys següents a la guerra, amb
el cap exposat dins una gàbia al Portal del Mar de
Barcelona. Per últim, el nostre alcalde va recordar també que a partir d'ara tots els poblatans tindran un lloc
adient per celebrar la Diada, ja sigui de forma festiva,
reivindicativa o de totes dues formes.VUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
D IA D A N A C IO N A L

El monument es va convertir, tal i com era el propòsit
inicial, en el centre d'atenció de la Pobla, amb les diverses ofrenes florals que es van fer durant la diada
de 1'11de setembre. Cal destacar el gran nombre d'institucions que a més de l'Ajuntament, van participar en
aquest emotiu acte als peus de la figura del General
(Comú de Particulars,
Ciclo Sprint Club, Penya
Blaugrana, Associació de Raiers, Sagrada Família, PSC
i JSC), que van demostrar que la nostra població estava mancada d'un indret que permetés a tots els
poblatans - independentment de les seves idees o pensaments - celebrar la Diada Nacional de Catalunya
d'una forma adient.
El Consorci
de Normalització
Lingüística
en
col.laboració amb l'Ajuntament, ha obert el termini
de matriculació per al nivell avançat de català (segona part del nivell C), que dóna continuïtat als dos
cursos fets anteriorment, el nivell B i la primera part
de nivell C.
Aquest curs tindrà una durada total de 90 hores i es
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preveu que les classes s'imparteixen al Comú de
Particulars els dilluns i els dimecres de 8 a 10 del
vespre. Cal recordar que en finalitzar el curs hi
haurà la possibilitat d'obtenir la titulació oficial atorgada per la Generalitat corresponent al nivell abans
esmentat.
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IMATGES PER RECORDAR
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A ju n ta m e n t d e la P o b la d e S e g u r
Pallars Jussà

Lleida
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