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EDITORIAL

LA POBLA QUE TOTS VOLEM
En aquest Sota l'Arbre, entre d'altres fets, hi ha tres
dels que tots els poblatans ens hem de sentir molt
satisfets pel seu profund significat més enllà del pro-
pi fet en si mateix.

El primer suposa un acte deg r a t i tu d i sobretot de
m e r e s c u t r e c o n e ix e m e n t envers la persona del Sr.
Agustí Seguí i de tota la seva família, proposant l'Ajun-
tament que ell i la seva difunta esposa siguin nome-
nats fills adoptius de la Pobla.
El segon fet ha estat la inauguració a Sant Miquel de
l'adequació de les tarteres de pedres que els amics
del Patronat han dignificat fent-ne un magnífic espai
en rècord del que pot haver estat el bressol de la
Pobla, o sigui el Pui de Segur. Aquest fet també ens
ha de portar a pensar en quen o h e m d 'o b l id a r e ls

n o s t r e s o r íg e n s p e r ta l d e n o p e r d r e la n o s t r a id e n -

t i ta t .

Per últim i com a tercer motiu de reflexió tenim da-
vant nostre el fet d'haver assolit un dels projectes que
de ben segur que el dia que en varem començar a
parlar en aquest butlletí molts de vosaltres posareu
en dubte la seva realització. Em refereixo al Mur de
la Riba, que ara veiem feliçment acabat en les seves

dues primeres fases i amb clares esperances de clou-
re'l ben aviat amb l'execució de la tercera fase.JIHGFEDCBAL a

te n a c i ta t , l a c o n s tà n c ia i la fe rm a v o lu n ta td'acon-
seguir allò que a la Pobla li fa falta és el que ha per-

mès que el proper dia de la Festa de la Verge de
Ribera inaugurem aquesta nova realitat per la Pobla.
Si ajuntem aquestes tres reflexions, fruit de tres fets
aparentment aïllats, crec que podríem definir un bon
model de societat per a la nostra Pobla:
" U n p o b le q u e , t r e b a l la n t a m b te n a c i ta t , c o n s tà n -

c ia i v o lu n ta t , p r e p a r a e l s e u fu tu r , s e n s e o b l id a r

e ls s e u s o r íg e n s p e r n o p e r d r e la s e v a id e n t i ta t ,

to t h i a g r a in t i r e c o n e ix e n t a to ts a q u e l l s q u e l 'a ju -

d e n a fe r p o s s ib le e ls s e u s p r o je c te s i le s s e v e s

n e c e s s i ta ts " ,

Crec que si sabem comportar-nos així tindrem molt
de guanyat per aconseguir allò que sempre us he
proposat: Entre tots aconseguirem la Pobla que vo-
lem, la Pobla del futur.
Endavant i bona Festa Major!

Narcís Balaguéi Bosch

El vostre alcaldeZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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* Inicide l'expedient contradictori per a l'atorgament del títol
honorífic de fillsadoptius de la Pobla de Segur als esposos Sr..
AgustíSeguí Hemando i Sra, Pepita Gasa Sicart.
* Projecte del nou pont sobre el riu Noguera Pallaresa en
la carretera LV-5182de la Pobla de Segur a Aramunt.
* Aprovació inicial del pla especial d'ordenació del Pan-
tà de Sant Antoni i el seu entorn,
* Suport a la candidatura presentada per l'Ajuntament
de la Vall de Boí davant la Unesco per a la declaració
com a Patrimoni de la Humanitat el Paisatge Cultural
Romànic de la Vall de BoÍ.
* Aprovació dels projectes tècnics i memòries valo-
rades per a l'execució d'obres ordinàries. Aquestes

obres són: la reforma de la planta sotacoberta de Casa
Mauri, la compartimentació d'un espai per a les enti-
tats locals, l'adequació de l'accés al Centre d'Assis-
tència Primària, la pavimentació de l'accés a Sant Joan
de Vinyafrescal, la rehabilitació de Casa Boixareu com
a centre cultural i museístic i l'adequació de l'accés
al centre cultural i museístic de Casa Boixareu,
* Convocatòria per a la formulació del PUOSC del qua-
drienni 2000-2003, sol 'licitant la inclusió de les se-
güents: enllumenat públic de la Pobla de Segur, fases
A2 i A3, la compartimentació d'un espai per a les enti-
tats locals, l'adequació de l'accés al CAp, la pavimen-
tació de l'accés a Sant Joan de Vinyafrescal i la refor-
ma de la planta sotacoberta de casa Mauri.

* Julià Pauls Arnalot

* Laia Dobaño Roset

04-04-00

15-05-00 N A T A L I C I S
* Víctor Surribas Foix 17-05-00

* Montserrat Caba Taborda 21-05-00

Dip. Legal L-818-1992

Edita: Ajuntament de la Pobla de Segur
Av.Verdaguer, 35
Tel. (973) 68 00 38
Fax (973) 68 11 07

NOTA DE LA REDACCIO
Qualsevol persona no resident a la Pobla
que desitgi rebre un exemplar de Sota l'Ar-
bre només cal que ho comuniqui a l'Ajun-
tament i l'hi farem arribar.
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SANT MIQUEL VERS UN FUTUR PROMETEDOR

. ~

-~ COL.LABORACIO ESPECIAL
"VUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

L a recent ~iada de Sant Miquel va
suposar per tots els poblatans, una molt
agradable sorpresa, en constatar tots els
assistents les _millores que s'hi havien
introduït.

P a s s o s molt importants han estat, en
efecte, el repintat que s'ha fet a l'església
nova, després d'haver procedit a un
minuciós treball de correcció dels molts
defectes que presentava l'edificació; la
construcció de la plaça, dedicada a
evocar, amb un expressiu monòlit, l'antic
Pui; com també la neteja i
condicionament de les velles ruïnes, amb
altres netejes que han propiciat de poder
gaudir de la més encisadora visió de la
Pobla i tot el seu prodigiós entorn.

D'altra banda, es tractava enguany
de donar a Sant Miquel, el caràcter de
finalització d'una llarga etapa d'obres, que
al llarg de més de vint anys d'obstinat
esforç han transformat de manera gairebé
espectacular aquells paratges que
mantenen entre les seves centenàries
pedres, la memòria dels orígens de la
nostra vila.

L a recuperació que s'ha aconseguit
suposa una reconfortant conquesta, pel
que entranya de dignificació d'uns indrets,
als que la tradició i la història els hi han
conferit la major significació.

P e r ò aquesta empresa de redreçar
Sant Miquel, fins a fer-ne un espai atractiu,
un lloc d'encontre permanent delsJIHGFEDCBA
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poblatans i els nostres visitants, alhora que
centre de devocions i d'esdeveniments
socials i familiars, demanda de prosseguir
vers la seva plena restauració, adequant-
la als temps actuals.

L a feliç iniciativa del nostre
Ajuntament, adquirint una part dels
terrenys colindants, ha obert
innegablement un panorama nou
d'expectatives, que el Patronat, amb l'ajut
i recolçament de tots, té la intenció de
rendibilitzar de la millor manera.

Sant Miquel, confiem, que en dies a
venir pel camí que, hem dissenyat,
esdevingui un conjunt i un espai
privilegiat. Precisament, perquè som
conscients de la seva trascendència, del
valor que atorguen aquelles pedres i
aquelles reminiscències, i del sentiment i
fidelitat amb què hi han acudit, any
darrera any, totes les generacions, volem
dur-lo al nivell i rang que es mereix.

Un poble no pot girar l'esquena a la
seva història, a la seva tradició, a les seves
més entranyables arrels. Sant Miquel,més
enllà dels aspectes lúdics i festius que
sempre l'han acompanyat, simbolitza i
resumeix les més vives essències de la
nostra condició de poblatans. Situar-lo,per
tant, en aquella plenitud que somiem,
més que un compromís, trobem que s'ha
convertit en una obligació.

L lo r e n ç S à n c h e z i V i la n o v a
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I !E C O N O M I A D E L A C A S A D E T O T S
Un cop més us fem arribar els pressupostos de
l'Ajuntament (la casa de tots) i una breu
explicació dels mateixos, que és un resum del
que es va dir al Ple que els va aprovar.
Primer: Fer constar que son uns pressupostos
de conteció, tant pel que fa als ingressos
provinents dels impostos dels poblatans, que
pràcticament no s'han aumentat (124 milions en
front dels 122 de l'any passat), com per la
disminució de la despesa corrent i de
funcionament (211 milions, el que suposa 22
milions menys que l'any passat).
Per tant, podem dir que sense apujar quasi bé els
ingressos per impostos, hem aconseguit millorar la
gestió municipal, reduint en un 10% la despesa
ordinària i mantenint la financera.
Segon: Calremarcar que les inversionsprevistes són
les que tenen previstel seu finançament i conegudes
les ajudes que podem rebre. Peraixò no s'ha previst,
entre d'altres, la continuació del mur de la Riba,
perquè està pendent de concretar les subvencions
que s'han de rebre.
Tercer: Pel que fa al Patronat d'Esports s'està
fent un gran esforç, degut a que cada dia te
més activitats i per tant cal consolidar la seva
projecció en la confiança de que aviat sigui
autosuficient. També cal dir que les inversions
previstes en matèria d'esportsCi que pujen més
de 10 milions) es faran des de l'Ajuntament, ja
que administrativament tenen un tràmit més
fàcil i poden rebre més ajuts.
Quart: S'ha previst la creació d'una Empresa Mu-
nicipal de Serveis com una nova eina de
dinamització econòmica de la Pobla, així com
per a endegar projectes que a l'Ajuntament li
serien difícils de dur a terme, donada la seva
complexitat administrativa. Per exemple, la
construcció i posterior arrendament del nou
CAP., la promoció de nous industrials als terrenys
que l'Ajuntament te al polígon, l'adquisició de
maquinària per a les obres i serveis municipals,
etc.
Per últim fer esment de que els presupostos
municipals es poden modificar al llarg de l'any, i,
per tant, quan estiguin consolidades noves
subvencions s'aniran incorporant noves
inversions, que es te previst dur a terme, i de les
que us anirem informant.

PRESSUPOST TOTAL ANY 2000

INGRESSOS/DESPESES

Patronat d'Esports 13.500.000

Residèrcia 107.000.000

Ajuntament 355.925.000

TOTAL 476.425.000

PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT

INGRESOS DESPESES

mpostos direcils (A) 79.715.000Despeses de personal (O) 93.650.000

mpostos irdirecils (A) 31.000.000Despeses correrts i de serveis (O) 117.460.000

Taxss i altres i rgressos (A) 62.609.559Despeses financeres (E) 6.400.000

Transt!réncies corrents (S) 125.900.000Transferències correrts (F) 17.544.000

Irgressos patrimonials (e) 1.150.000Im.ersions i obres (G) 90.991.000

Alienació de béns (e) 12.000.000Transferències capital (F) 17200.000

Transt!réncies de capital (A) (S) 39250.441Passius financers (E) 12.680.000

Passius financers (e) 4.300.000

TOTAL INGRESSOS 355.925.000TOTAL DESPESES 355.925.000

TPUS D'INGRESSOS TPUS DE DESPESES

(A) Irgressos ordinaris provinerts 124.343.000(O) Despeses de funcionamert 211.110.000
dels veïns de Pobla

(A) Irgressos de veïns de Pobla 57.981.559
(E) Despeses financeres per 19.080.000

afectats directamert lde\oOlucióde prèsilcs

(S) Irgressos provinerts 156.150.441
(F) Despeses, ajlis, activitats 34.744.000

d'administracions i ertitats plbliques i regidories

(C) Ingressos extraordinaris i per 17.450.000(G) Inversions i obres previsils de 90.991.000présjecs realitzar

PRESSUPOST DE LA RESIDÈNCIA NTRA. SRA. DE RBERA

INGRESSOS DESPESES

TaleS i altres irqressos (A) 57.100.000 Despeses personal (O) 45.100.000

Tansferències corrents (6) 14.000.000 Despeses corrents (O) 21.100.000

Ingressos pabimoniais i altres (C) 10.900.000 Transferències corrents (F) 1.400 ..000

Transferències capital (6) 25.000.000 IrlIIersions i obres (G) 39.400.000

TOTAL INGRESSOS 107.000.000 TOTAL DESPESES 107.000.000

TIPUS D'INGRESSOS 'nPUS DE DESPESES

(A) Dels usuaris de la
57.100.000

(O i F) Despeses de
67.600.000

Residència funcionament

(6) Per donatius de 18m nies 12.000.000 (G) Inversions i obres previstes 39.400.000

(6) D'altres administracions 27.000.000

(e) Ill;lressos extraordinaris 10.900.000

PRESSUPOST DEL PATRONAT D'ESPORTS

INGRESSOS DESPESES

Tases i a~es irgressos (A) 6.800.000 Despeses persmal i morñors (O) 8.400.000

Tansferències corrents (S) 6.695.000 Despeses correrts (O) 2.800.000

Ingressos patrimonials (e) 5.000 Transferències corrents (F) 2.000.000

Im.ersions i obres (G) 300.000

TOTAL D'INGRESSOS 13.500.000 TOTAL DESPESES 13.500.000

TPUS D'INGRESSOS TIPUS DE DESPESES

(A) Utilització d'instal.lacions 6.800.000
(O i F) Despeses de

11.950.000
funci onament

(S)O'a~res aniristracions 6.695.000 (F) SlÍlvencions a entitats 1250.000

(e) Irgressos extraordinaris 5.000 (G) Invers ions i obres previ stes 300.000JIHGFEDCBA
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V I S I T A A L S E N Y O R S E G u í I L A S E V A F A M Í L I A

;HOMENATGE A L A F A M Í L I A SEGUÍ-GASA
"

L'endemà de Sant Miquel l'alcalde va iniciar
un viatge que el portà fina a Alajuela, a Costa
Rica, on pogué realitzar un inexcusable i
inaplaçable encontre amb el Sr. Seguí i tota la
seva família.
Els motius d'aquesta visita eren diversos, però
el més important de la mateixa era donar com-
pliment al seu desitg, repetit en múltiples oca-
sions, de que anéssim a conèixer la realitat de
la seva vida així com a les seves filles, gendres,
nets, netes i besnets, que formen, com ell diu
afectuosamentJIHGFEDCBA"E L C L A N " , fent una pinya al
voltant d'aquest gran home, que els hi ha sa-
but transmetre a la perfecció una manera de
viure i de comportar-se que queda resumida
en tres paraules que vaig veure a damunt de
la seva taula de treball:VUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA" H U M IL D A D -

S E N C IL L E Z -M O D E S T IA " , i a les que jo afegi-
ria GENEROSITAT, i que, segons vàrem poder
comprovar personalment en molts dels con-
tactes que varem tenir amb persones del seu
entorn, es veien reflectides aquestes virtuts en
els seus comportaments. La visita va coincidir
amb el desè aniversari de la mort de la seva
estimada esposa na Pepita Gasa Sicart, fet que
vàrem aprofitar per acompanyar-lo al cemen-
tiri i dipositar en nom de tots els poblatans un
ram de flors a la seva tomba, com a just ho-
menatge i sentit record.
També vàrem donar al senyor Seguí un estudi

avantprojecte del que serà el "Centre d'Aten-
ció per a la Gent Gran Seguí-Gasa", que estarà
ubicat on hi ha actualment el CAP, i en l'exe-
cució del qual la família Seguí-Gasa hi col'-
laborarà amb una importantísima donació de
20 milions de pessetes, ajudant un cop més

N ú m e r o 19, j u n y 2 0 0 0

en la millora dels serveis i les obres de la nos-
tra Residència.

Per últim i al Casal Català de Costa Rica, situat
a San José, es va fer donació i pública lectura
de l'acord plenari de l'Ajuntament de la Pobla
de Segur, on s'inicià l'expedient de nomena-
ment de fills adoptius de la Pobla al Sr. Seguí i
la seva esposa, Pepita Gasa, a títol pòstum.
La humanitat i senzillesa d'aquest home li va
fer dir que aquest era un honor que agraïa i li
feia molta il-lusió, perquè el lligava per sem-
pre més als seus orígens catalans.
Durant el mateix acte es va fer entrega al Pre-
sident del Casal, el Sr. Antoni Burgués i Giralt,
de l'escut de la Pobla, que a partir d'aquell mo-
ment serà el del primer poble de Catalunya que
llueix les parets d'aquest centre.
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F I N A L I T Z A D A L A P R I M E R A F A S E D E L
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El proper dia 17 de juny i aprofitant el marc de la
festivitat de la Mare de Déu de Ribera i de
Promopallars, es procedirà a la inauguració de
les obres de construcció del Mur de la Riba.
Aquesta inauguració correrà a càrrec del conse-
ller de Governació, Josep A. Duran i Lleida i s'ha
previst que es realitzi a partir de les 8 de la tarda.
Pel que fa a l'obra, tal i com us hem anat infor-
mant en aquest butlletí, aquesta construcció era
un dels projectes que l'Ajuntament considerava
prioritaris per a la nostra vila. L'objectiu del mur
és evitar que el talús que va des de la plaça de la
Pedrera fins al carrer de la Riba continuï deterio-
rant-se, amb el perill que això podia suposar pels
habitatges que donen directament a aquest ta-
lús.
En quant als aspectes tècnics de la construcció
cal recordar-vos que el pressupost d'aquesta obra
ha estat d'uns 130 milions de pessetes i ha per-
mès construir una protecció sobre una longitud
total de 50 metres, donant pas directe al riu a tra-
vés de dues escales. Aquesta construcció s'ha po-
gut executar en un temps rècord gràcies al siste-
ma constructiu emprat que ha consistit en la col·-
locació de peces prefabricades de formigó armat,

®

d'uns 7 metes de longitud, el que suposa l'exe-
cució de les dues primeres fases previstes. Cal
destacar també el tractament de la cara exterior
del mur, que evitarà al màxim l'impacte visual.
Amb la inauguració d'aquesta obra es donen per
acabades les dues primeres fases, que eren con-
siderades com a més prioritàries, però l'Ajunta-
ment no vol deixar aquesta important obra a
mitges, per això ja s'han mantigut contactes per
aconseguir el finançament de la tercera fase, que
es podria concretar durant els propers mesos.

Número 1 9 , juny 2000



PROJECTE D'UN NOU PONT SOBRE

EL RIU NOGUERA PALLARESAzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

L'Ajuntament va aprovar en la sessió plenària
del passat dia 2 de maig el projecte de cons-
trucció d'un nou pont sobre el riu Noguera
Pallaresa que ha estat redactat pels serveis
tècnics de la Diputació de Lleida.
El nou pont suposarà la construcció d'un nou
pas sobre el riu que connectaria amb la carre-
tera LV-5182que va a Aramunt.
Entre altres temes el projecte preveu que el
nou pont es construïrà més al sud de l'actual,
evitant el pas per l'interior del Pont de Claverol,
a on s'accediria des de una nova variant. D'al-
tra banda aquesta nova situació permetrà eli-
minar les corbes de 90 graus que existeixen
al pont actual. Pel que fa a l'accés des de la
Pobla el projecte preveu la construcció d'una
rotonda que també hauria de servir per tal de
facilitar l'accés a la zona d'horts.
Aquest projecte fou aprovat pel plenari amb
una sèrie de condicions i modificacions que
han estat trameses a la Diputació. Aquestes
modificacions implicarien per una banda la
sol·licitud de que s'inclogui les obres addicio-
nals que han de connectar la nova
insfrastructura amb la N-260. A més es dema-
nà la previsió de les voreres i l'enllumenat pú-

blic, que un cop instal·lat seria mantingut pel
propi Ajuntament. Aquesta darrera condició es
demana davant la proximitat de la zona dels
horts i del Pont de Claverol, el que facilitaria el
pas dels vianants per la zona.
L'Ajuntament també ha sol·licitat que es
prevegui l'accés al parc de bosc de ribera
situat al costat del traçat i que es tingui en
compte la reposició, si és el cas, de les
instal·lacions que l'Ajuntament té a la zona
per a la realització dels exàmens de conduir
per part de la direcció General de Trànsit del
Ministeri de l'Interior, així com que es rea-
litzi un estudi per part de l'Institut d'Estudis
Ilerdencs perquè es contempli la possibili-
tat de col·locar una figura de caire escultò-
ric a la nova rotonda.
Aquest projecte, que ha estat considerat de
gran importància i per tant de caire urgent per
part del consistori, ha de servir per millorar
considerablement les comunicacions amb els
nuclis veïns que han quedat desfasades i im-
practicables per alguns tipus de vehicles, a més
s'evitarà el perill que suposa per als veïns del
Pont de Claverol el pas de vehicles per aques-
ta localitat.

NúmeroZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1 9 , juny 2000
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F I N A L I T Z A D E S L E S O B R E S D E L

C A R R E R M I R A S O L

Recentement l'Ajuntament ha donat per finalit-
zades les obres de remodelació del carrer
Mirasol. Aquesta actuació ha permés millorar
urbanísticament aquest sector de la nostra ciu-
tat, fent realitat les demandes dels veïns de la
zona.
Les obres que s'han dut a terme han suposat tant
la col·locació de l'asfaltat, com la dels serveis
com l'aigua i clavegueram, amb el que es facili-
ta l'accés de vehicles al carrer i la seva conexió
amb els carrers colindants i s'engloba dins les
actuaeions generals que s'estan portant a terme
a la nostra població per tal de millorar els seus
aspectes urbanístics.

MILLORES A SANT CRISTÒFOL DE
PUIGMANYONS

Durant les darreres setmanes s'han dut a ter-
me les obres de millora de l'església de Sant
Cristòfol de Puigmanyons. Aquesta actuació,
tot i no ser molt important pel que fa a la
seva despesa económica, sí que ho ha estat
pel seu valor històric, donat que es tracta
d'un edifici datat al segle XII.
L'actuació que s'ha dut a terme s'ha centrat
principalment en la millora de la façana, que

possiblement ja havia sofert remodelacions
posteriors a la seva construcció, reajuntant
les pedres del mur, la qual cosa garateix que
els agents climàtics no continuin deterio-
rant-la, el que suposaria l'enrunament total
de l'edifici.
En aquesta actuació també s'ha realizat la
consolidació del seu campanar d'espada-
nya.

P R O J E C T E D E M I L L O R A D E L A C A R R E T E R A E N -

T R E T R E M P I L A P O B L A
El conseller de Política Territorial de la Generali-
tat, Pere Macias, va presentar durant la seva visi-
ta a la comarca del passat mes de maig, el pro-
jecte de millora de la carretera entre Tremp i la
Pobla de Segur.
Aquest projecte inicial ha de suposar una inver-
sió d'uns 2.500 milions de pessetes que han de
servir per actuar en un traçat total d'uns1 1 km.
que anirien des de la sortida de la Pobla fins a la
zona de la cruïlla de Talarn.
Entre les actuacions previstes al primer projec-

®

te, es contempla com a fets més destacats, l'eli-
minació de l'actual Pont delsJIHGFEDCBAP a lil lo s , amb la
construcció d'un nou viaducte de 120metres de
longitud. D'altra banda la resta de revolts peri-
llosos s'eliminaran amb la construcció d'un se-
gon viaducte, similar a l'anterior i d'un túnel.
Pel que fa als accessos a les diferents poblaci-
ons i camins s'ha previst la construcció d'un ter-
cer carril per tal de facilitar-los, a més tot el tra-
çat tindrà un ample de 9 metres, 7 dedicat als
carril i 2 metres destinats als vorals.

Número 1 9 , juny 2000
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INTENS PROGRAMA PER A CELEBRAR LA VER-
GE DE RIBERA I PROMOPALLARS

¡ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAV E R G E D E R I B E R A I P R O M O P A L L A R S

Un any més la festivitat de la Mare de Déu de Ribe-
ra tomarà a marcar l'inici d'un estiu ple d'activitats
a la nostra vila, a més de coincidir amb la celebra-
ció del Promopallars, que tomarà a difondre les
activitats econòmiques del nostre municipi i la resta
de la comarca a tots els visitants que s'atansaran
durant el cap de setmana a la Pobla.
Pel que fa a les activitats, el passat dia IOde juny ja
vam tenir un primer aperitiu amb la I Marxa
CicloesportivaJIHGFEDCBAB o n a ig u a 2 0 0 0 , organitzada pel
Sprint Ciclo Club Pobla, però la pluja caiguda du-
rant tota la nit i el matí va fer postposar -la pel juliol.
El dia 11, la societat de Caçadors organitzà el con-
curs de tirada al plat "Fira Promopallars", al camp
de tir dels Socors.
Pel que fa al gruix de les activitats, aquestes s'inici-
aran el dissabte, dia 17 de juny amb la inauguració
d'una nova edició de la Fira Promopallars a càrrec
de l'alcalde, a partir de les 12 del migdia.
Cal dir que en aquesta ocasió s'esperen un total
de 35 expositors a l'exterior delcol-legi els Raiers,
amb la 1a Edició de la Mostra d'Art, ambcol-
laboració amb el Comú de Particulars, mentre que
a l'interior del centre hi haurà la Fira
agroalimentària, l'exposició de l'AGBSi la de l'ONG
Entrepobles Pallars, a més de 6 expositors del sec-
tor de l'automoció a la zona del camp de futbol.
Les activitats continuaran a la tarda amb la con-
centració dels fallaires davant de l'Oficina de Tu-
risme a partir de les 17,30hores, estant previst que
a les 6 de la tarda arribi el conseller de Governa-
ció, Josep Antoni Duran i Lleida, que a més d'inau-
gurar les obres del Mur de la Riba, tal i com us hem

N ú m e ro 19,ju n y 2 0 0 0

explicat en un article anterior, visitarà prèviament
l'Ajuntament i la Fira.
Pel dissabte també esta prevista, a partir de les
21,30, la concentració de la mainada vestida amb
la roba tradicional, a davant de l'oficina de turis-
me, per tal de rebre les torxes que arribaran a
partir de les 22,15 de la nit, per posteriorment fer la
tradicional ofrena a la Mare de Déu de Ribera.
Els actes del dissabte es clouran amb una sessió
de sardanes a càrrec de la cobla Jovenil
d'Agramunt, a la plaça de la Pedrera, a partir de les
23,30 i el ball de nit a partir de les 00,30.
Pel que fa al diumenge a partir de les 9 del matí
tindrà lloc l'Open TrialSossís-la Pobla, puntuable
pel campionat de Catalunya i el provincial.
Posteriorment i després del repic de campanes a
les 12 del migdia tindrà lloc la missa cantada en
honor a la Verge que serà seguida per una ballada
de sardanes a la plaça de l'Arbre.
Finalment el diumenge a la tarda s'ha previst un
concert a càrrec dels Petits Cantaires Poblatans i la
Coral Verge de Ribera que es realitzarà a l'església
a partir de les 17,30,així com la cinquena trobada
comarcal del programa Saltem i Ballem que es farà
a la pista polisportiva a partir de les 7 de la tarda, i
l'entrega dels premis del20è concurs fotogràfic a
l'estand del Comú.
Pel que fa al Promopallars la clausura es realitzarà
a les 9 de la nit.

®
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D I A D A D E S A N T M I Q U E L

Si ja de per sí el 8 de maig, diada de Sant Miquel

del Pui, ja és un dia especial per tots els

poblatans, la d'aquest any encara ho ha estat

més. El tradicional aplec que reuneix als

poblatans al voltant de les ermites de Sant Mi-

quel i de les runes del Pui de Segur, any rera any

se celebra amb el repartiment dels pans, per part

del Comú de Particulars, la celebració de la mis-

sa, la ballada de sardanes i el dinar de camp.

Aquest any, però, s'ha afegit la celebració de la

finalització de les obres que des de fa 22 anys
s'han fet als voltant del llogarret del Pui de Se-

gur.
Era l'any 1978 quan s'iniciava una etapa de tre-
balls que han portat a la restauració de l'antiga
església romànica del Pui que data del segle XII.

També s'han realitzat millores al 'e rm i ta n o v a ,

tal i com se la coneix, i en la que s'han fet impor-

tants obres per tal d'evitar un possible enfonsa-
ment. Aquesta ermita data ja de mitjans del se-

gle XVIII,del 1766.

Al mateix temps s'han millorat els accessos,

@ Número 1 9 , juny 2000
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condicionament dels camins i la construc-
ció d'una carretera. L'ampliació i millora de
la plaça situada davant de l'ermita nova i
també de la seva font ha estat un altre dels
punts de treball.
Gràcies també a aquesta tasca important
que s'ha fet actualment es poden veure les
restes, avui ja en runes, de l'antic Pui de
Segur, que han estat netejades de matolls i
de brossa per tal de fer visible el que fou el
poble habitat originari de la nostra Pobla.
Aquestes obres de millora, en general, han
suposat un esforç molt gran donats els pocs

recursos de què s'han disposat, gràcies al
treball del Patronat del Pui de Segur creat el
1978 i de la donació desinteressada d'enti-
tats i de famílies, a més de l'adquisició del
terrenys colindants per part de l'Ajuntament.
Amb tot això no era d'estranyar que el 8 de
maig del 2000 hagi estat més especial enca-
ra pels poblatans que avui podem gaudir
d'aquest bell paratge i des d'ell de la Pobla.
L'esforç de tota la gent que hi ha treballat
ens ho ha permès, per tots els que hi ha po-
sat la il-lusió de fer-ho realitat, la millor re-
compensa la visqueren el dia de Sant Miquel.JIHGFEDCBA
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BONATEMPORADADELCWB E mTBOL PO-

BLA DE SEGUR

Els quatre equips del CF Pobla, infantils, cadets,
juvenils i amater,ja han acabat les respectives
lligues. Elbalanç general és molt positiu. El primer
equip que milita a la primera regional ha acabat el
campionat en setena posició amb 96 gols al seu
favor. Els juvenils també han fet un molt bon paper

en un categoria de luxe. L'equip cadet en el
que era el seu primer any, també ha esta a
l'alçada dels seus companys de club. Els més
petits els infantils a partir d' 11 anys han ocupat
una meritòria plaça a mitja taula en el seu
segon any en la competició.

L A P O B L A VA ACOWR U N A

F I N A L C A T A L A N A D E B À S Q U E T

El passat diumenge 4 de juny el pavelló polis-
portiu de la Pobla va acollir la celebració de la
final catalana de bàsquet masculí corresponent

®

al nivell júnior A.
Aquesta competició, que durà tot el diumenge,
va aplegar als 4 millors equips de cada provincia,
disputant-se al matí les dues semifinals, la pri-
mera d'elles entre el AE Sedis de la Seu d'Ugell i
el CB Canet de Barcelona. Aquesta primera se-
mifinal, molt igualada durant tot l'encontre es va
decantar finalment en favor del barcelonins del
Canet pel resultat final de 73 a 68.
L'altra semifinal la va jugar el CB Sant NarCÍSde
Girona i el CB Torreforta de Tarragona, i tot i una
primera part igualada es decantà finalment per
l'equip de Tarragona, amb un resultat final de 79
a54.
La final es jugà a la tarda entre els guanyadors
de les dues semifinals i fou guanyada finalment
pel CB Canet amb un resultat final de 70 a 56.

Número 19,JIHGFEDCBAju n y 2000
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N O V A E D I C I Ó D E L C A M P I O N A T D E

FUTBOL SALA
El passat 2 de juny arrencà una nova edició
del Campionat de Futbol Sala. En l'edició
d'enguany hi participen 12 equips, tots de la
Pobla a excepció d'un que és de la Pobleta.
Amb ells hi juguen també gent de Sort,
Tremp o Salàs.
Els partits, que es disputaran al Pavelló, seran
els dijous nit, divendres nit i dissabte tarda i
nit. El campionat s'allargarà tot l'estiu i la final
es disputarà a començaments de setembre.
Us recordem que aquest estiu el pavelló està
obert, així que no hi ha excusa per a fer una mica
d'esport: al mes de juliol amb la gimnàstica de
manteniment i al mes d'agost amb el GAC(glu-

tis, abdominals i cames) i el TBC (Total Body
Condition) i TCS (Total Condition Sport).

A l t r e s a c t iv i t a t s a l p a v e l ló :

14 de juny, Final de l'activitat extraescolar de
bàsquet. Portes obertes.
19 de juny, Partits i portes obertes. Final de l'acti-
vitat extraescolar de Futbol Sala, a partir de les
16:30.
Festa Major de Juliol. Campionat de Futbol Sala
per als nascuts els anys 85-86 i 87. Encara està
pendent de confirmació, tot dependrà del nú-
mero d'equips que hi hagi. Així doncs, animeu-
vos i feu el vostre equip!!!.

T O R N A A L A P O B L A E L C A M P I O N A T D E

C A T A L U N Y A D E T R I A L

Número 1 9 , juny 2000

Coincidint amb el cap de setmana de la Fira
i de la Verge de Ribera el trial torna a ser el
protagonista. La Pobla acull una de les vuit
proves puntuables per al Campionat de
Catalunya d'aquesta modalitat. Tot i que l'or-
ganització d'aquesta prova, a càrrec del Moto
Sport Pallars, no requerirà un desplegament
tant important com en la darrera prova
puntuable per al Campionat d'Espanya, sí que
una quarantena de persones treballaran per
acollir els cinquanta corredors que hi partici-
paran.
La prova consta de tres voltes a les vuit zones
que cal superar i transcorrerà entre Sossís, i la
Pobla amb la sortida ubicada al Pavelló.
La prova catalana tindrà com a novetat la par-
ticipació de la categoriaJIHGFEDCBAo p e n , en que corre-
dors que no puntuen podran triar el grau de
dificultat amb què superar la zona
Aquesta prova serà l'entrant, tant per a aficio-
nats com per l'organització, al plat estrella del
Trial del 2000 la prova puntuable per al Campi-

onat d'Espanya que es celebrarà el proper 24

de setembre.
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Aquest més estiu està carregat d'activitat per
l'SCC Pobla.
Per començar el proper 25 de juny es celebrarà
la 12a Marxa Cicloturista "Verge de Ribera". En
l'edició d'enguany els cicloturistes hauran de
recórrer els 96 km des de la Pobla fins a les

Iglésies per tornar cap a Senterada i continuar la
ruta cap a la Vall Fosca fins a la Central de
Capdella i des d'allí, ja tornar a Pobla on estarà
situada l'arribada.
Els participants i els acompanyants que així ho
desitgin podran recuperar les forces en el dinar
que acabada la cursa es celebrarà al Vernadot.
I al juliol la Bonaigua 2000, prevista inicialment
pel passat dia IOde juny, però que va haver de
ser suspesa pel mal temps, una prova puntuable
per la "Challenge 2000 de la Federació Espanyo-
la de Ciclisme" i pel "Circuit de Llarga Distància
de la Federació Catalana de Ciclisme", en total
185 Km des de la Pobla passant pel Port de
Perves, el túnel de Viella i el Port de la Bonaigua
per acabar a la Pobla. Aquesta cursa suposarà
un nou repte per l'entitat ciclista. La cursa de la
Bonaigua 2000 suposarà que per primer cop en
cicloturisme es superin els més de 2000 metres
del Port de la Bonaigua.

Elproper dia 24 de juny les piscines municipals tornaran a obrir les seves portes a tothom. Continuant
amb les millores fetes durants els darrers anys s'ha reacondicionat la zona verda, a més us recordem
que els cursets de natació començaran el proper dia 3 de juliol.

, --

CULTURA ..

E L C O M Ú D E P A R T I C U L A R S

C E L E B R A E L S E U C O N C U R S U T E R A R I
Com cada any, l'Associació de Cultura del
Comú de Particulars, va celebrar el seu con-
curs literari, que enguany arribava a la seva
dinovena edició. Sota el títol,JIHGFEDCBA"L 'a v e n tu ra d e l

te rc e r m il. Ie n i" , s'hi van inscriure més de 200
participants dividits en 6 categories des dels 7
anys fins als mayors de 16 anys. En aquesta el
participant de major edat tenia 75 anys, i com
a curiositat, va ser un dels viguts d'altres co-
marques de Catalunya. Els inscrits, a més de
l'lES i els CEIP's Raiers i Sagrada Família de la
Pobla eren d'altres zones com Manresa,
Vilafranca del Penedes i Sant Carles de la
Ràpita. Aquest fet demostra la consolidació
d'aquest certamen.

Número 1 9 , juny 2000
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P R E S E N T A C I Ó D E L W B R E EL GRUP ISARD

El Col·legi Públic els Raiers va acollir el passat
dia 5, una conferència a càrrec de Francesc
Terès, un dels mestres fundadors del grup "Isard"
al finals dels anys 50. Aquest acte comptà també
amb la presència a la taula de l'inspector d'en-
senyament, Carles Quintana, el gerent del Con-
sell Comarcal del Pallars Jussà, Josep Felip i del
nostre alcalde.
La conferència de Francesc Terès, que exercí de
mestre a Mont-rós durant els anys 50 i 60, va
mostrar, a partir de la presentació del llibreJIHGFEDCBA"E l

G ru p Is a rd : u n m o v im e n t d e m e s tre s ru ra ls a

L le id a 1958-1964", les diferencies entre l'ense-
nyament a les escoles rurals durant els anys del
franquisme i les escoles actuals. Cal dir també
que els beneficis per la venda d'aquest llibre
serviran per a desenvolupar projectes de millo-
ra de l'ensenyament a països del tercer món.
Entre les principals diferencies que va esmen-

ESTRENA TEATRAL DEL GRUP CUL-
TURAL "PAL DE PALLER"

El passat 15 d'abril el grup cultural "Pal de
Paller s'estrenà portant dalt de l'escenari l'obra
C r ia tu re s de la companyia T de Teatre. L'èxit
fou total tant en la qualitat de la interpretació
de la difícil obra com pels espectadors que
ompliren el CinemaA v e n id a els dos dies en
què es representà. EllS d'abril a la nit i el 7 de
maig a la tarda. Tots els assistents gaudiren
amb els díalegs d'aquesta obra en que el món
de la infància és tractat de forma força àcida.
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tar, en un to amè i engrescador, Francesc Terés
va recordar, per exemple, les mancances de
material, les comunicacions deficients, la falta
de serveis mínims com llum o telèfon, i, en un
sentit més anecdòtic, l'ensenyament de la doc-
trina franquista que s'havia de fer a les escoles i
les seves celebracions.
En aquest marc va ser on va néixer el grup Isard,
gràcies a la voluntat dels mestres joves de l'èpo-
ca de millorar les condicions de l'ensenyament,
suplint la manca de mitjans amb enginy i bona
voluntat.
Després de la xerrada es va procedir a la inau-

guració al Molí de l'Oli l'exposició, "ISARD" UN
MOVIMENTDE MESTRESRURALSEN TEMPSDEL
FRANQUISME,que es va poder visitar fins al diu-
menge dia 11. Aquesta exposició recorda a tra-
vés d'imatges i objectes les escoles dels anys 50
i el moviment associatiu d'aquests mestres.
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C U L T U R A

N O V A E D I C I Ó D E L A F E S T A

I !E S C L A T D 'A R T

El dia 5 de Maig el Cinema "Avenida" fou l'esce-
nari de la vuitena edició de l'Esclat d'Art.
L'Esclat d'Art l'organitza anualment l'APA i el
Claustre de Professors del CEIP els Raiers.
Els veritables protagonistes però foren els alum-

nes que al llarg de més d'una hora i mitja inter-
pretaren diverses actuacions en què el tema eren
els programes televisius.
Des dels nens d'educació infantil que van de-
mostrar les seves qualitats d'artistes posaren dalt
de l'escenari alguns dels protagonistes de la pro-
gramació infantil del Club Super 3.
Els alumnes del cicle inicial, mitjà i superior in-

terpretaren escenes i bandes sonores de la His-
tòria del Cinema, i imitaren als més famosos en
els 100 anys de Cançons, els lamés ballats. El
circ i l'Sputnik on demostraren el que han après
en l'assignatura musical.
Amb aquest acte cultural es pretén a part de la
recaptació de fons pel viatge de final de curs
motivar i estimular als alumnes, tant a nivell per-
sonal com en el treball de grup.

E L C O M Ú D E P A R T I C U L A R S A F R A N Ç A
Per sisè any consecutiu, el Comú de Particulars
organitzà l'intercanvi artístic amb els pintors del
Cous telà, i l'associacióJIHGFEDCBAfe c e r is e s u r fe ta b fe a u

l'acte començà el dia 3 de juny amb una rebuda
a l'ajuntament de Toulouse, per part del tinent
d'alcalde de la localitat, seguint els parlaments
del president del Comú, sr. Verdú, i del regidor
de Cultura de la Pobla.
A continuació el muntatge de l'exposició i el dinar
conclogueren l'acte. Aquesta exposició dels
artistes de la Pobla es podrà visitar entre el 7 i el
25 de juny a Toulouse i del 27 de juny al 9 de
juliol a Fouseret.

E x p o s ic ió d e ls M is te r is d e S e tm a n a

S a n ta ,durant la passada Setmana Santa el Molí
de l'Oli va acollir una interessant exposició que
mostrava a tots els assistents els antics misteris
de la Setmana Santa a la nostra localitat. En
aquesta mostra es pogueren veure els antics
passos utilitzats a les tradicionals processons,
convertits avui per avui en autèntiques obres
d'art.
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Després de la conferència sobre voluntariat que
es va realitzar al desembre, us vam anunciar que
teníen previst realitzar un Curs dqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA"Inciacíó al
Voluntariat durant aquest any. Elcurs, que va anar
a càrrec del Centre d'Estudis de l'Esplai va estar
finançat per l' INCAVOLi l'Ajuntament i es va
realitzar els passats 6 i 13de maig al Molíde l'Oli,
amb una durada de 12 hores i de caràcter
intensiu.
L'objectiu era donar a conèixer i aprofundir en
el món del voluntariat, i impulsar la creació
d'una associació.
Elresultat va ser molt engrescador, i els assistents
van decidir posar fil a l'agulla i començar a
treballar. Si esteu interessats en participar en
aquest nou projecte podeu adreçar-vos a
l'Ajuntament.

XERRADA SOBRE ACOLLIMENTS
El passat 25 de maig el Consell Comarcal va realitzar al Molíde l'Oli una xerrada informativa sobre
acolliments familiars. La xerrada tenia com a objectiu donar a conèixer a les famílies interessades
en què consisteixen els acolliments familiars i quins són els requisits i tràmits necessaris per a
participar-hi. La conferència va anar a càrrec, entre altres, de la Sra. Àngels Missé, representant
territorial de l'Institut Català de l'Acolliment i de l'Adopció. Si esteu interessats en fer un acolli-
ment podeu posar-vos en contacte amb la treballadora sociala l'Ajuntament.
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V A R I S

F E S T A D E PRIMAVERA AL C A S A L D 'A V I S

Com cada any, el dia 1 de juny, es va cele-
brar al Casal de Gent Gran de la Direcció Ge-
neral d'Acció Cívica de la Pobla de Segur, la
Festa de Primavera, subvencionada per la
Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona. En
aquesta van tenir lloc un seguit d'actes als
que assistiren un gran nombre de
participants.
La diada va començar al matí amb una missa
cantada. Durant la tarda va actuar la Coral

«Flor de Ginesta» del Casal de Gent Gran,
que va estar seguida per una conferència a
càrrec de l'escriptor Llorenç Sànchez i
Vilanova. Posteriorment es va fer l'entrega
del trofeus als participants en els concursos
de botifarra, dominó, petanca, etc,
organitzats pel mateix Casal.
Els actes clogueren amb un concorregut i
dinar i un ball amb músic per a tothom.

LES CARAMELLES TORNEN A CANTAR

Tot i la pluja el diumenge de Pasqua tal i com és habitual els caramellaires van sortir al carrer i van
recórrer tots els carrers de lavil-la amb les cançons tradicionals de les caramelles. La tradicióes va
mantenir de la mateixa manera i el dilluns de Pasqua tothom qui va voler va poder gaudir del dinar
de la Mona, amb l'arròs, la llonganissa i la taronja, el ball al mateix Vernadot va acabar d'engrescar

el bon dia de la mona.
Per les Caramelles ha estat, un any més, difícil tornar a sortir al carrer. Tota la gent que fa possible
la cantada i també el dinar de la mona volen aprofitar aquestes línies per a demanar més col'-
laboració del poble a assajar i cantar les caramelles. És unafesta de tots i ha de fer-se entre tots.
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Durant l'any 1999 Entrepobles Pallars va acon-
seguir recaptar 1.450.000 pessetes que es van
destinar a finançar una part d'un projecte
d'educació a El Salvador; el cost del projecte
era de 33.203.730; una mica més de la meitat
es finançat per Entrepobles i l'altra part corre
a càrrec de la contrapart salvadorenca
El projecte de l'any 1999 anava dirigit a l'alfa-
betització de 2.450 persones, majoritàriament
dones i persones que ja han passat de l'edat
escolar i es guanyen la vida amb petits nego-
cis pel carrer.
També una part del projecte anava dirigit a
pagar els desplaçaments i unes dietes a 70
estudiants/tes que fan la carrera de mestres
durant els divendres per la tarda, dissabtes i
diumenges al matí; treballant la resta de la
setmana a comunitats on fan d'educadors
populars, ja que l'estat no cobreix amb mestres
moltes de les zones del país.
També informem d'una excel-lent xerrada amb
en Luís Miguel Sirumbal, economista peruà i
que és una de les veus del Sud als foros
alternatius que se celebrem de manera
paral-lela a les reunions de l'OMe, l'ultima a
Seatle.
Ens va dibuixar un panorama molt negre pel
que fa a les economies llatinoamericanes on
continua l'endeutament, i el distanciament
entre rics i pobres, constatant-se que al
voltant del 50% de les poblacions de la
maj oria dels països es tan al marge de
l'economia, senzillament no compten,;
aquest panorama està en procés d'expansió
als països rics on també hi ha un percentatge
significatiu de persones que també estan al
marge; i que la globalització ha comportat i
està comportant el desmantellament de
l'estat del benestar i la retallada d'uns drets
que els nostres pares i avis havien
aconseguit a força de molta lluita i sacrificis,
drets com els de la sanitat pública i gratuïta,
ensenyament universal i gratuït, jubilació, ...
estan essent desmantellats ràpidament sota
la bandera de la privatització, l'eficiència i
la reducció del paper dels estats.
El dinar De la Solidaritat el fèrem el dia 27
de maig i vam comptar amb una xerrada so-
bre l'experiència d'un any d'un noi del
Pallars a Nicaragua.
Gràcies a totes i a tots.JIHGFEDCBA
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* 30 de juny 1 i 2 de juliol TRADICIONARIUS.
Un cop més la Pobla tornarà a aplegar els mi-
llors representants de la música tradicional vin-
guts de tota Catalunya.
Entre les activitats previstes hi haurà actuacions
a la fresca, nit de foc, concerts i cercaviles, ...per
diferents espais de la població.

* 30 de juny 1 i 2 de juliol 1a FIRADETEATRE
AMATEURALCARRER.
Per primer cop, l'A.C. Pal de Paller reunirà a la
Pobla grups de teatre amateur vinguts de tota
Catalunya, que ens oferiran les seves millors
obres a les diferents places de la vila.

* 1 i 2 de juliol DIADADELSRAIERS.
Aquests dies els raiers ens tornaran a fer reviure
l'antic transport fluvial, tant arrelat en altres
temps a la nostra localitat.

* 8 de juliol FESTADELFUTBOL.
El C. F.Pobla tornarà a organitzar el seu ball de
nit.

* 15 de juliol FESTADELSBOMBERS.
Concursos de pintura ràpida per els més joves,
exposició de material d'extinció d'incendis, bany
d'escuma i, com no, ball a la nit.

* 21, 22 i 23 de juliol FESTAMAJOR.

* Finals de juliol/començaments d'agost, el
grup escènic Lo Tamarro tornarà a representar
l'Escala en HI-FI.

FE D'ERRADES
Alpassat número la relació dels natalicis no era cor-
recta, per això us relacionem els noms idates cor-
rectament:
Maria Subirà de Sandoval11-12-99, Adrià Pujol
Arancón 30-12-99, Marina Morales Franch05-01-00,

Júlia AlsinaAymami11-01-00, Antonio Rico Badia25-

02-00, Júlia Molí Ramón 06-03-00 i Paula Costa
Figueroa11-03-99.

D'altra banda a la pàgina19 no va aparèixer per un
error tipogràfic el nom de la senyora Montserrat Ro-
cafort. Demanem disculpes a la seva família o qual-
sevol persona que es pugui haver sentit molesta.
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