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P E R U N P R Ò S P E R S E G L E X X I
Aquest és l'últim Sota l'Arbre del segle XX, i aquesta l'últi-

ma editorial. Podríem dir que en acabar aquestes quatre

ratlles ens acomiadarem fins al segle que ve..., canvi de
segle d'aquí uns dies!.

Molts dels que ara fa 100 anys varen viure aquesta experi-

ència, avui ja no estan entre nosaltres, tan sols uns pocs

repetiran aquesta sensació que alguns diuen no és més

que un traspàs d'any com tants d'altres.

Però no, el canvi de segle és més que això i ens fa pensar

en moltes coses, ens serveix per meditar el que ha pas-

sat i potser fins i tot ens dóna pistes per preveure com

serà el proper.

La Pobla al 1900 era una ciutat amb possibilitats però un

pèl passiva. Esperava asseguda en la seva cadira a veure

venir el què podria transformar la comarca i empènyer la

seva potencial economia aleshores un pèl adormida.

Per fí el desenvolupament hidroelèctric que va comen-

çar a la Vall Fosca, va exclatar com un senyal de que la

cursa cap al progrés havia començat.

Tota aquella indústria, tots aquells tallers, els serveis, la

mà d'obra i en resum tota la comarca va començar a bullir

amb la frenètica activitat que comportava la construcció

de les centrals.

Varen ser bons anys, molt bons anys. Fins i tot les pers-

pectives que als anys 30 va agafar el reinici dels treballs

de.1tren van animar encara més aquesta bonança econò-
mica.

Lamentablement la desgraciada guerra entre germans va

ser una crua i dura penyora que va fer molt mal. Mal ma-

terial i mal espiritual. Varen patir els cossos i les ments,

els cors i també els caps. Hi va haver manca de menjar i

també d'idees.

Però al voltant dels anys 50 semblava que aquesta llarga

nit es veia aclarida pel despuntar d'uns nous dies de pro-

grés.

Per fí arriba el tren, Xerallo sembla un motor que no para, el

turisme comença a ensenyar les seves possibilitats i la Pobla

agafa un renom que s'exten per tot arreu del país, fins i tot

més enllà de les nostres fronteres.

De nou un núvol va tapar la força d'aquest sol que semblava

mai es pondria definitivament. El motor de Xerallo va ser

aturat sense miraments i sense cap motiu lògic, la prolifera-

ció de l'automòbil i del transport per carretera fa que el tren

que ja ha rebut un cop fort amb el tancament de la fàbrica i de

l'ensacadora de ciment, es vegi cada dia més amenaçat.

El naixement de punts turístics dotats amb molts serveis fan

que la nostra Pobla perdi protagonisme en aquest nou i pro-

metedor camp de prosperitat. Tant sols algunes puntuals ac-

tuacions, com les obres d'Estany Gento - Sallente, fan que

durant alguns anys l'activitat recuperi aquella engrescadora

imatge de carrers i botigues plenes de vida.

Però la Pobla, mai s'ha resignat a rebre les circumstànci-

es adverses sense que uns o altres s'enfrontin a elles, i en

els darrers anys s'ha anat consolidant una teranyina de

infrastructures que ens han de servir per en el seu mo-

ment crear i atrapar les perspectives de progressar que

les circumstàncies ens ofereixin.

I així arribem al final d'aquest segle, amb les esperances

posades en les nostres possibilitats i sobretot en la capa-

citat que sempre ha tingut la Pobla de reaccionar en posi-

tiu quan les circumstàncies li ho han demanat.

El turisme sembla que cada dia recupera més l'interès

per situar-se en el lloc estratègic que se'ns dubte és la

Pobla.

El tren ha deixat enrera el seu incert futur i en el seu 50è.

ani;ersari es presentarà més rejovenit i esperançador que
mal.

Copirineu, la nostra indústria més important, lluny de se-

guir els tristos passos de Xerallo, es consolida cada dia

més com un sòlid actiu per la Pobla.

Els serveis, els comerços, les indústries i els tallers es van

situant amb la dimensió i eficàcia que es requereix per a

poder ser útils en aquest nou futur.

I també així iniciarem aquest segle XXI i ens situarem al

2001 una mica com en el 1900, amb una base plena de

possibilitats que si volem podrem aprofitar, i potser un

cop més, els aires frescos de la Vall Fosca seran el revul-

siu que ens farà despertar d'aquesta, un pèl passiva, situ-

ació que ens té assentats en la mateixa cadira de la que,

un cop més, ens aixecarem per demostrar que la Pobla si

vol, pot.

Bones festes i sobretot que entre tots aconseguim un pròs-
per segle XXI.

Narcís Balagué i Bosch

El vostre Alcalde.

(N A T A L IC IS * Berta Sostres Brenuy 17-10-00 J
~=====----------------------------------

Edita: Ajuntament de la Pobla de Segur

Av. Verdaguer, 35
Tel. (973) 68 00 38

Fax (973) 68 11 07

®

NOTA DE LAREDACCIO
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.

Número 21, desembre 2000
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Estimats Poblatans;

Recentment vaig tenir l'oportunitat de gaudir de

la vostra afectuosa rebuda amb motiu del retorn

a casa després de la celebració dels JJOO'OO
d'Austràlia. És per això que aprofito aquestes rat-

lles per fer-vos cinc cèntims de l'experiència.

La veritat es que l'estada a tant llunyà país (24h.

dins l'avió!) ha estat una experiència irrepetible,

tant des de la perspectiva esportiva com de la

personal i humana.

Pel que fa al futbol, cal tenir present no sols la

dificultat que comporta el fet d'haver-se de clas-

sificar pels JJOO entre les fortes seleccions eu-

ropees per un nombre de places reduït, sinó al-

hora l'especial particularitat que presenten de-

terminats països al limitar l'edat per poder-hi

assistir (23 anys en el cas d'Espanya). Com que

el proper mes d'abril en faré 23, a falta d ~un can-

vi normatiu, no podré tornar a participar en cap

altres.

Pel que fa a la categoria de la competició, es clar

que no es tracta del Mundial de Futbol i que pot-

ser es troben a faltar algunes seleccions europe-

es i força jugadors d'èlit. No obstant, tot es valo-

ra segons et vagi. Ves per on jo tinc una medalla

d'argent fins i tot sense haver perdut la final con-

tra un equip on no faltava ningú, per què

Camerun no aplica límit d'edat (per cert, quin

partit tant esgotador i agònic!).

Com que segur que heu seguit l'evolució espor-

tiva de la selecció per la premsa especialitzada,

potser us sigui més agradable a la lectura que us

faci uns comentaris de la vessant no competiti-

va.

L'estada fou d'allò més agradable. Potser un pèl

llarga (un mes a l'altra punta de món!) però de

record permanent: el clima mes aviat fresquet,

la cordialitat dels australians vers els seus hos-

tes i sobretot l'ambient dels participants, joves,
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il-Iusionats, representant els seus països en un

esdeveniment que es repeteix només cada 4

anys.

Austràlia es immens. Penseu que entre les ciu-

tats seus de la primera i segona fase del futbol

(Adelaida, Melbourne i Sidney), tant properes

que semblen en el mapa, hi ha entre 3 i 4 hores
de vol.

A Adelaida vaig tenir l'oportunitat de visitar un

Parc Nacional i gaudir de tota la fauna autòctona

(koales, cangurs, etc...).

A la segona fase ja vàrem arribar a Sidney. Això

ens va permetre introduir-nos de ple en l'ambi-

ent olímpic. Trobo força enriquidor el contacte

amb altres cultures, llengües, formes de pensar i

sentir diferents.

La ciutat, turística de per si, estava esplèndida,

neta, ben organitzada per acollir-nos. Donava

gust passejar pels seus carrers.

Com veieu, molt interessant, però que us haig

de dir, els agrada més la natació que el futbol,

desconeixen els cargols, el xolís i les pipes (un

emigrant espanyol quasi s'emociona quan li'n

vaig donar unes bosses), tenen cangurs enlloc

de gossos (no en vaig veure cap, excepte els dels
policies) i ... no estan als peus dels Pirineus!.

Fins aviat i Bones Festes a tots!

Carles (o Carlitos, com vulgueu).
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PLE EXTRAORDINARI DEL 21/09/00
* Acceptaciód'una subvencióde la DireccióGeneralde Centres

Docents del Departament d'Ensenyament amb destí al funcio-

nament de l'escolamunicipald'educació infantilEls Bolets,any

2000,per un importde 1.501.368pessetes.

* I.:AgènciaCatalana de l'Aigua ha atribuït la quantitat de

3.448.276 pessetes a la l'Ajuntament de la Poblade Segur amb

destí a l'arranjament i millora dels dipòsits d'aigua de

Costapera,

* Atribuciódel Pla d'Obres i Serveis(PUOSC 2000-2003).S'ha

demanat un canvi d'obra i també algun canvi d'anualitat, que-

dant la formulació de subvencions definitiva de la següent

manera:
Anv 2()()()!200 1

Obra Pressupost Subvenció
- Enllumenatpúblic,faseA3 17.387.936 3.500.000

- Enllumenatpúblic,faseA2 5.724.508 1.500.000

-Arranjamentde la planta

sotacobertade "Casa Mauri" 4.498.347 2.932274

-ReforR.1ade la planta
sotacobertade "Casa Mauri" 29.666.965 14.833.483

Any2002

- Pavimentacióde l'accésal nucli

de Sant Joan de Vmyafrescal 8.135.538 5.694.189

-Adequacióde l'accés al

Centred'AtencióPrimària' 27.654.359 10.60S.000

'D'aquesta darrera obra en el seu moment es farà al·legacions

perquè s'atorguiuna subvencióde 19.358.000.

* Autoritzarla Seccióde RecursosForestalsde la Delegacióterri-

torial de Medi ambient a Ueida a ocupar els terrenys necessaris

per a la construcciódel camíforestaldes del Serrat de Mororfins

a Montsor.

PLE ORDINARI DEL 26/10/00

* Aprovació de la modificació d'ordenances fiscals per a

l'any 2001 (en línies generals els arbitris, tributs i impostos

municipals es varen aprovar amb un augment general

d'aproximadament un 3%, exceptuant les estades a la

Residència Verge de Ribera on es van adequar els costos a

la despesa.

* Aprovació del finançament de l'obra del camí d'accés a

montsor, des de el camí forestal del Serrat de Moror fins al

poble de Montsor, reg asfàltic.

* Adhesió al conveni del coHaboració entre el Departa-

ment de Justícia, Direcció General de Mesures Penals Al-

ternatives i de Justícia Juvenil de la Generalitat de Catalunya,

la Federació de Municipis de Catalunya i l'Associació Cata-

lana de Municipis i Comarques.

* Aprovació del projecte de Taller d'Ocupació La Pobla de

Segur, que es basa en dos mòduls, un d'auxiliar de geron-

tòleg amb 12 alumnes i un de jardineria amb 8 alumnes,

amb una durada de dotze mesos, des del març de 2001 al

febrer de 2002, amb un pressupost total de 56.609.930 pes-

setes i sol·licitar al Departament de Treball una subvenció

del total de la quantitat pressupostada

* Aprovació de l'ordenança municipal per a la instaHació i

funcionament d'instaHacions de radiocomunicació se-

gons el model d'ordenança municipal per la instaHació i

funcionament d'instaHacions de radiocomunicacions ela-

borat per el Consorci de Comunicació Local LOCALRET.

* Encàrrec de serveis jurídics sobre els fets relatius a l'actu-

ació municipal en l'expedient de la llicència urbanística

del carrer Industria núm. 1 (antic Hotel Montanya), vist que

la Fiscalia de l'Audiència Provincial de Lleida va acordar

l'arxiu de les diligències per no apreciar-se els supòsits

denunciats, que el Síndic de Greuges de Catalunya con-

clou que no s'aprecia cap irregularitat en l'actuació de

l'Ajuntament, que el Director general d'Urbanisme ha acor-

dat l'arxiu d'actuacions per inexistència d'infracció urba-

nística el ple va acordar encarregar a l'advocat de l'Ajunta-

ment per a que faci els estudis i les actuacions jurídiques

que estimi oportunes i, si procedeix, formuli les demandes

davant els tribunals o jutjats competents relatives a l'as-

sumpte esmentat.

* Aprovar una moció sobre el sistema de plaques de matrí-

cules dels vehicles on es demana entre altres punts que

s'incloguin els distintius autonòmics a les matrícules espa-

nyoles.

* Aprovar una moció sobre l'increment del preu dels com-

bustibles on es demana entre d'altres al govern de l'Estat

que adopti mesures per tal de reduir els efectes de l'aug-
ment del preu del gas-oil.

* Acordar per deixar sobre la taula la moció de reconeixe-

ment al sr. Francesc Xavier Solduga i Camarero, presenta-

da per CiU ja que conté expressions que desvirtuen el sen-

tit que se li vol donar i que hi altres persones filles o veïnes

de la Pobla de Segur que també són mereixedors del reco-

neixement i distinció municipals i conseqüentment ela-

borar una nova proposta que esbrini aquests esmeni

aquests errors i oblits per a la seva aprovació en un proper

ple.

PLE EXTRAORDINARI DEL 30/11/00

* Aprovació de les modificacions n" 1 del pressupost del

Patronat Municipal d'Esports i de la Residència Verge de

Ribera i n" de l'Ajuntament amb els següents imports:

- Patronat Municipal d'Esports 2.800.000 pessetes

- Fundació Verge de Ribera 6.966.000 pessetes

- Ajuntament 40.567.000 pessetes

Aquestes majors despeses s'han finançat amb recursos

ordinaris, subvencions i els romanents de tresoreria de

l'any passat, sense que en cap cas s'hagi tingut que recór-

rer a la demanda de crèdits.

* El ple va acordar, que vistos els informes de la Comissió

Provincial d'Urbanisme i de l'advocat urbanístic de l'Ajun-

tament , destinar les al·legacions presentades per a la rea-

lització de les fases de Al i A5 de la millora de l'enllumenat

públic, i per tant procedir a la seva contractació.

* Aprovació d'un conveni entre l'Ajuntament i el Departa-

ment d'Ensenyament de la Generalitat per al cessament

d'activitats de l'lES municipal i agrair al Departament i a la

congregació de les Germanes de la Sagrada Família d'Urgell

la seva coHaboració en el funcionament del centre docent

municipal al llarg de la seva existència durant més de 35

anys.

* Aprovació d'una moció per instar a les companyies elèc-

triques a soterrar o desplaçar les línies d'alta tensió que
afectin als nuclis urbans.

Número 21, desembre 2000
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P R O M O C IO E C O N O M IC A

DE LA POBLA
L'Ajuntament de la Pobla de Segur amb col·-

laboració amb altres entitats (Generalitat de

Catalunya, Diputació de Lleida, Ajuntament de

Lleida, Renfe, etc.) vol commemorar eldia 13

de novembre de 2001, el 50è aniversari de l'arri-

bada del tren a la Pobla.

L'objectiu és organitzar durant tot l'any que ve,

un seguit d'actuacions culturals i divulgatives,per

preparar l'esmentat acte.

Entre les accions previstes hi ha una exposició

filatèlica aHegòrica al ferrocarril; exposicions

del material documental sobre el projecte, les

obres, les reivindicacions i l'arribada; confe-

rències sobre el futur de les comunicacions a

la muntanya; viatges organitzats amb el tren de

vapor per diferents col·lectius i amb diferents

programes; activitats de maquetisme a dife-

rents escales, etc.

També està prevista l'edició de material gràfic

(fulletons, cartells, etc.) i una reedició comme-

morativa del llibre "El tren de la Pobla".

Per poder dur a terme tot aquest seguit d'acci-

ons al llarg de l'any, serà necessari comptar amb

el vostre recolzament. Ben aviat, ens adreçarem

a tots vosaltres donant-vos més informació i con-

cretant quina hauria d'ésser la vostra col·-

laboració per poder donar a conèixer la Pobla

per tot arreu.

c rp r.

Una vegada estigui finalitzat el projecte, tots els

poblatans que hi esteu interessats podreu tenir

una adreça de correu electrònic gratuïta.

Aprofitem també per recordar a tots aquells

comerços, indústries i empreses que esteu in-

teressants en anunciar-vos, que ens ho feu sa-

ber al més aviat possible per poder incloure les

vostres dades a la pàgina.

"-
P A G IN A WEB DE LA POBLA DE SEGUR

Com ja sabeu, l'Ajuntament ha contractat els

serveis d'una empresa externa per dissenyar

la que serà la Pàgina Web de la Pobla de Segur,

on hi trobarem informació de tot tipus, institu-

cional, turisme, comerç, indústria, gastrono-

mia, activitats, novetats, associacions, etc.

La previsió és que durant aquest mes de de-

sembre ja sigui operativa i puguem comptar

amb una eina de promoció del nostre muni-

C O N C U R S PER CREAR LA IMATGE
CORPORATIVA DE LA POBLA

Des de l'Ajuntament també estem preparant un

concurs per buscar la "Imatge corporativa de la

Pobla de Segur". La finalitat és que sigui una

imatge representativa de l'entitat i un eslògan

promocional de la població.

Per dur a terme el concurs s'han elaborat unes

bases, en les quals es descriuen les característi-

ques que han de tenir les obres, termini de pre-
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sentació, premi, jurat, etc.

La participació en aquest concurs estarà oberta

a tothom. Se'n farà difusió tant a particulars,

com a centres de formació especialitzats de tota

Catalunya.

Si esteu interessats a participar-hi podeu adre-

çar-vos a l'Ajuntament on us donarem més in-

formació.

®
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E N J A R D IN A

EL MUR DE LA RIBA
L'Ajuntament de la Pobla està duent a terme

durant aquests dies l'enjardinament del Mur

de la Riba.

Aquesta obra, que té un pressupost de 3 mi-

lions de pessetes, suposa la consolidació de

la idea inicial d'aquesta construcció de do-

nar una nova projecció de la Pobla cap al riu

Flamisell, dotant a la localitat d'un nou pas-

seig i una nova visió frontal de la ciutat.

Per cloure aquesta idea calia una actuació fi-

nal de tractament de la imatge que donés una

visió d;el mur integrada dins el conjunt pai-

satgístic, decidint-se com a solució final

l'enjardinament de la zona.

Per fer que aquesta actuació fos el més acu-

rada possible es van encarregar els treballs a

l'empresa Vivers Pla de Balaguer que està

procedint a executar-la amb les últimes tèc-

niques, la qual cosa donarà com a resultat

final la plantació d'unes 2700 plantes, que van

des de les purament decoratives fins a heu-

res per tapissar el mur. També s'ha contem-

plat automatitzar, de forma diferenciada per

cada època de l'any, el rec de la zona enjar-

dinada del mur, la qual cosa farà que el man-

teniment d'aquest sector sigui més fàcil de

dur a terme.

compartimentació de l'espai, de 350 metres

quadrats, que ha estat dividit en 6 sales.

D'altra banda des de l'Ajuntament ja s'està plan-

tejant la possibilitat de fer una actuació similar

amb les entitats cultur~s i juvenils del munici-

pi, amb el que es dotaria a les associacions que

ho desitgin d'un espai propi on tenir la seva seu

i poder desenvolupar les tasques habituals per

als seus membres.

,
C R E A C IO D 'E S P A IS P E R A E N T IT A T S

L'Ajuntament ha decidit dotar a les entitats es-

portives de la localitat d'un espai on puguin dur

a terme les seves activitats. Per aquest motiu es

va decidir aprofitar els baixos de l'espai situat

entre la plaça del Pou i el PavellóMunicipal d'Es-

ports per aquesta finalitat.

Ara el que s'ha fet, aprofitant un ajut de 8 mili-

ons de pessetes provinent de Pla de Desenvolu-

pament Rural del DARP, és realitzar la

Número 21, desembre 2000
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El passat dia 28 d'octubre el Conseller d'Interior

de la Generalitat, Sr. Xavier Pomés va tornar a

visitar la Pobla per presidir un acte relacionat amb

el nostre parc de bombers.

El conseller va ser l'autoritat encarregada de des-

cobrir la placa amb el nom del Carrer dels Bom-

bers Voluntaris, per tal, i com va dir l'alcalde, d'eli-

minar un greuge amb aquests.

Per una altra part, el Cap del Parc, Sr. Josep Calvet,

va agrair a tots els bombers presents i a aquells

que ja no hi eren, però que havien estat vincu-

lats a aquesta institució, la seva implicació per a

iniciar, i desenvolupar aquest parc i el que supo-

sa per a la Pobla i la seva Comarca.

Posteriorment es va procedir a visitar les obres

d'ampliació que en els darrers mesos s'han dut

a l'edifici del parc, i que han tingut un pressu-

post d'uns 40 milions de pessetes.

Aquestes obres han suposat l'ampliació de l'edi-

fici amb la construcció d'una segona planta i un

altell on s'ha situat dependències com una sala

de reunions per als bombers, una sala d'actes,

el gimnàs, magatzems pel material i una sala d'in-

formàtica, entre d'altres.

Amb aquesta actuació s'ha pretès que el cos de

bombers de la Pobla disposi dels elements i com-

plements necessaris per a desenvolupar correc-

tament les seves tasques.

La jornada va finalitzar amb un dinar al parc al

que van assistir, a més de les autoritats, els bom-

bers voluntaris de la Pobla des de la creació

d'aquest cos, així com nombrosos bombers d'al-

tres localitats de tot el Pirineu, i durant el qual es

va concedir, per primer cop, l'escut d'or dels

Bombers de la Pobla al Conseller Pomés.GFEDCBA

,
S E N Y A L IT Z A C IO D E LA PO BLA

L'Ajuntament ja ha contractat els serveis d'una

empresa especialitzada per a portar a terme la

senyalització viària de la Pobla.

En aquests sentit s'hi portaran a terme diferents

actuacions com és, el retolament dels carrers

que a hores d'ara encara no tenien placa de
carrer, la senyalització viària horitzontal, amb

actuacions puntuals de senyalització vertical,

la senyalització direccional dels serveis i llocs

d'interès turístic del municipi, així com el reto-

lament d'edificacions de valor històric-artístic,

de la vegetació particular i exòtica que existeix

a la zona del Parc Municipal, els Jardins de

l'Ajuntament i la zona del Bernadot, així com la

fauna existent en aquesta zona.

Amb aquesta actuació es pretén mostrar a tots
els ciutadans i als turistes que visitin el municipi

les possibilitats que té la Pobla en quant a riquesa
artística, històrica, vegetal i faunística, al mateix

temps que optimitzar el trànsit per la vila.
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IN A U G U R A D A l!A M P IJ A C IO D E L

C E M E N r IR IM U N IC IP A L

El passat dia 1 de novembre l'alcalde va proce-

dir a inaugurar les obres d'ampliació que s'han

dut a terme al cementiri municipal.

L'ampliacióha suposat una inversió de 130 mili-

ons de pessetes, finançats totalment per l'Ajun-

tament, amb els que s'ha realitzar una nova ala

del cementiri on s'han construït 168 nous nín-

xols, 25 columbaris i 130 espais per a enterra-

ments a terra.

Cal dir que el nombre d'espais a terra és tan ele-

vat degut a que des dels serveis municipals s'han

volgut:recollir les demandes dels poblatans que

havien expressat en moltes ocasions el seu de-

sig de disposar d'aquesta possibilitat.

D'altra banda aquesta actuació també ha estat

aprofitadaper l'Ajuntamentper tal d'ordenar l'en-

torn, per la qual cosa, en primer lloc, s'ha creat

una nova entrada principal situada a la zona

nova, la qual serà presidida per 4 oliveres,varie-

tat d'arbres que també s'han utilitzat per deco-

rar els nous espais.

Destaca també la creació d'una zona de pàrking

de la que fins ara estava mancada la zona del

cementiri, tot i que aquest entorn no s'ha pogut

acabar de definir totalment degut a que s'està

pendent del nou traçat de la carretera de Tremp.

Finalment també s'ha de dir que l'Ajuntament

ha previst dos possibles ampliacions més, que

s'executarien quan fos necessari.

"-
IN S T A L ·L A R A D O S K IO S C A N

Els serveis de l'Ajuntament procediran en breu

a la col·locacióde dos kioscan, l'un al Parc Mu-

nicipal i l'altre al passeig de l'Àrear----------- .•.•..•Ara, i amb la instaHació dels dos

Vacacional,que són dos dels llocs on kioscan es vol recordar a tots els pro-

habitualment els propietaris portes els pietaris dels seus deures cívics res-

gossos a passejar. pecte a la resta de ciutadans i facili-

Amb aquesta actuació l'Ajuntament tar-los, d'aquesta manera, un siste-

vol continuar amb la campanya de ma per no embrutar els carrers.

sensibilitzaciópel que fa a les precau- Pel que fa al funcionament

cions mínimes i a les obligacions cívi- d'aquests aparells és molt senzill i

ques que han de mantenir els propie- permet recollir, de forma totalment

taris envers els seus animals i envers higiènica, les deposicions dels gos-

els veïns de la Pobla. sos, que desprès de ser coHocades

Fins ara s'ha incidit especialment en en bosses poden ser llançades a les

els controls en que ha d'estar sotmés escombraries.

un gos, que van des de el seu registre Amb aquesta actuació s'espera que

al cens caní de l'Ajuntament i la im- entre tots puguem millorar la imat-

plantació d'un xip subcutani a l'ani- ge del nostre poble, que és feina de

mal, als controls sanitaris, a més de recordar a

®

tots la importància de la seva correcta educa-

ció.

tots.
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Durant el mes d'Octubre el Molíde l'Oli ha acullit

l'exposició "Sahara lliure, un dibuix una esperan-

ça", cedida per l'Associació Catalana d'Amics del

Poble Saharaui-Val d'Aran. Els dibuixos que la

composaven són obra del diferents artistes ara-

nesos que reprodueixen imatges del Sàhara Oc-
cidental.

ParaHelament, s'ha fet la recollida de material

d'higiene personal per la 7ena Caravana per la

Pau, i per tal de fer difusió dels objectius de la

campanya es va organitzar una xerrada informa-

tiva per als escolars i visites a l'exposició per als

alumnes de l'lES. La recollida de material es va

fer, entre altres llocs al CEIP Els Raiers i al Molí

de l'Oli on s'han aconseguit aplegar una trente-

na de capses que sortiran cap als camps de re-

fugiats a finals d'aquest mes. Des d'aquí volem

donar les gràcies a tots aquells que han realitzat

la seva aportació i volem agrair molt

especialment la coHaboració de totes les persGFEDCBA0 -

LA U I E X P O S IC iÓ
IB U IX , U N A E S P E R A N Ç N '

nes que van participar en el curs de voluntariat

durant el mes de maig, i que ara han participat

en l'organització d'aquesta campanya, ja que,

sens dubte, sense la seva participació no hagués

X T R O B A D A D E C O R A L S D E L S C A S A L S D E

G EN T G R A N D E L E S T E R R E S D E L L E ID A

El passat dia 26 d'octubre, el Casal de Gent Gran

de la Pobla, va organitzar la X Trobada de Corals

dels Casals de Gent Gran de la Direcció General

d'Acció Cívica, del Departament de Benestar
Social.

Aquest acte va aplegar 350 persones provinents

Número 21, desembre 2000

de Tremp, Balaguer, les Borges Blanques,

Tàrrega, Lleida, Sant Joan de Vilatorrada i la Po-

bla.

L'acte va tenir lloc a l'Església Parroquial Verge

de Ribera on cadascuna de les corals va inter-

pretar un tema al·legòric a un sentiment.
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HOMENATGE A CARLES PUYOL

El passat dia 7 d'octubre la Pobla va retre un

multitudinari i emotiu homenatge al seu

medallista olímpic, Carles Puyol.

Aquesta celebració no es va fer a la seva tor-

nada d'Austràlia, desprès d'aconseguir la

medalla d'argent amb la selecció espanyola

de futbol, degut als nombrosos compromi-

sos professionals del Carles amb el FC

Barcelona, així que es va aprofitar una de les

seves visites a la Pobla per retre-li homenat-

ge com a primer medallista olímpic de la

població.

L'acte s'inicià amb la rebuda de Carlítos a

l'Ajuntament per part de l'alcalde i la resta

d'autoritats locals que li van donar la ben-

vinguda i li van oferir la insígnia de plata de

l'Ajuntament.

Carles també va signar al llibre d'honor on

va dedicar el seu darrer èxit a tota la Pobla i

desprès d'adreçar unes paraules va oferir a

l'Ajuntament dues samarretes, una de la se-

lecció espanyola, amb la que va jugar la se-
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mifinal, i una altra del Barça, ensenyant des-

prés a tots els assistents la seva medalla.

Desprès de l'acte protocoHari vingué l'acte

mulfifudiriarGFEDCBAi donat que el Carles, acompa-

nyat per les autoritats, va sortir a la balcona-

da de l'Ajuntament per presentar al miler de

persones que l'esperaven la seva recent

medalla, i allà va tornar a fer lliurament a tota

la Pobla de les dues samarretes.

A més l'alcalde va manifestar-li davant del

públic l'orgull que sentim tots els poblatans

de tenir un esportista que ha aconseguit tal

èxit en la seva curta però intensa carrera es-

portiva. CarJitos va adreçar-se desprès al

públic per agrair als poblatans el seu suport

i dedicar-los la medalla, que va mostrar a

tots.

Finalment tots els que ho van voler,

especialment els nens es van poder fer una

foto amb el seu ídol esportiu.

Cal dir que les samarretes han estat emmar-

cades i en breu seran exposades permanent-

ment al Pavelló Municipal d'Esports.
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ta ocasió, possiblement degut a que no tenia la pres-

sió de jugar-se el campionat i a que ja coneixia alguns

trams de l'any anterior, no l'havia trobat tant difícil.

Pel que fa al corredor lleidatà, Jordi Pasqüet, també va

tenir elogis per l'organització i els va animar a continu-

ar en la mateixa línia.

D'aquesta manera, el Moto Sport Pallars, desprès dels

dos anys d'èxits organitzatius en campionats nacio-

nals i estatals, i que ja tenien una àmplia tradició ante-

rior de proves locals i provincials, té com a objectiu

organitzar una prova del Campionat d'Europa de l'es-

pecialitat, que tots esperem que sigui possible ben

aviat.

LA POBLA ACULL UNA NOVA PROVA
DEL NACIONAL DE T R IA L

El passat dia 24 de setembre la Pobla i la Conca de

Dalt van acollir per segon any consecutiu una prova

del Campionat d'Espanya de Trial, que tornà a ser or-

ganitzada pel Moto Sport Pallars, amb la coHaboració,

entre d'altres dels l'Ajuntaments, empresaris i particu-

lars.

Aquesta prova va tornar a ser un èxit, tant pel que fa a

l'apartat esportiu com en l'organitzatiu i els participants

de les diferents categories van elogiar de nou els trams

triats per l'organització, que tornaren a ser variats i amb

diferents nivells de dificultat, alguns d'ells catalogats

com a -molt difícils. A més els participants tornaren a

fer una menció especial elogiant l'organització i el trac-

te rebut per part de la gent de la Pobla.

Pel que fa a l'apartat esportiu aquest anyella Pobla-

Conca de Dalt no va decidir el guanyador, donat que

no va ser l'última del calendari, però sí que va servir

per que el que desprès seria campió, Marc Colomé,

ampliés el seu avantatge respecte els seus rivals.

Marc Colomé va fer menció especial a que el nivell

del Trial de la Pobla i Conca de Dalt havia tornat a ser

un de les més difícils del campionat, tot i que en aques-

®

El passat dia 12 de novembre va tenir lloc la

inauguració del nou circuit esportiu de la Po-

bla.

Aquesta nova instaHació esportiva pretén ser un

element més de dinamització esportiva del mu-

nicipi i per això s'ha instal-lat en una zona on

habitualment ja es practicaven altres esports

com el footing, donant així la possibilitat de prac-

ticar esport de forma integral, tenint en compte

que el circuit està preparat per començar pels

típics escalfaments i després fer estiraments i

desenvolupar al llarg del recorregut tots els grups

musculars del cos.

En aquest article també volem fer menció al pa-

trocini de Benito Arnó que ha fet possible l'ad-

quisició dels elements i aparells necessaris per

construir el circuit, així com la coHaboració dels

nens del Club Atlètic Pobla de Segur que el dia

de la inauguració van fer una demostració de la

correcte ús dels aparells.
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EL RAID EXTREM CATALONIA

VA FINALITZARA LA POBLA
suposa la millora de les condicions cli-

màtiques, aprofitar el pantà de Sant

Antoni i evitar la coincidència amb al-

tres proves similar d'altres llocs d'Espa-

nya.

A més la Pobla, aprofitant el final del Raid,

va viure aquell cap de setmana tot un se-

guit d'activitats complementàries com la

demostració d'equitació, totalment gratu-

ïta, organitzada pels germans Forga i Ju-

lià Pauls; la degustació de productes

agroalimentaris típics, organitzada pel dia

de la cloenda; l'exhibició de biketrial a

càrrec de Pere Esteve, Eduard Reig i Josep

Maria Bertran i el concert de fi de festa a càr-

rec de Camaleones Dorados del Flamisell i las

Gambas.

Finalment des d'aquesta plana volem agrair la

coHaboració de tots els que feren possible que

la Pobla visqués una nova jornada esportiva

exitosa: Poblaliment, Bombers voluntaris, Can-

saladeria Prió, Embotits de Llania, Copirineu,

Carnisseria Bastús, Pastisseria Sant Miquel,

Caprabo, Creu Roja, AGBS, Família Forga, Ho-

tel Terradets, Ciutat de Vacances, Fecsa-Enher,

Central de Sossís, Mossos d'Esquadra, Família

Pauls, Associació de Caçadors i Pescadors de

la Pobla, la Brigada Municipal i la Policia Lo-
cal. A tots ells, moltes gràcies.

El passat cap de setmana de 1'11 al 15 d'oc-

tubre la Pobla va acollir per primer cop una

etapa final del Raid Extrem Catalonia que va

néixer amb la idea de consolidar una prova

d'esport extrem a nivell de Catalunya.

El Raid Extrem Catalonia tindrà cada any la

sortida a Sabadell i l'arribada a la Pobla, a

més està previst que la nostra localitat passi

a ser un dels ens organitzadors de la prova

del proper any, donat que des de l'Ajunta-

ment es considera que els esports d'aventu-

ra no només han d'estar centrats a la zona

del Pallars Sobirà o altres zones d'alta mun-

tanya, sinó que el nostre municipi i la seva

comarca ofereixen un gran ventall de possi-

bilitats per a la pràctica d'esports

d'aquest tipus d'esport.

Pel que fa a la competició d'aquest any

hi van participar un total de 20 equips, i

va ser guanyada pels barcelonins

Mundomax, que van haver de superar

proves molt diverses i que exigien un

gran nivell de preparació física. A més

el mal temps va fer que la dificultat prò-

pia d'aquesta competició es veiés incre-

mentada en grau extrem, per la qual

cosa els organitzadors han decidit fer un

canvi de dates de cara al proper any

2001 (als voltants de mitjans del mes de
juny), el que permetrà, a més del que ••••••••••• Ir::...!:JLJ••••••••
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mà, com de material nou.

Això, i segons ha manifestat el públic a les

enquestes, està començant a fer plantejar-se a la

junta del Club d'Esquí la possibilitatde que el proper

any la fira canviï d'ubicació per tal de poder am-

pliar-la amb participants i expositors d'altres

comarques.
D'altra banda el final de Fira va tornar a ser una

festa amb el sorteig, entre les persones que havien

omplert les enquestes, de 40 forfaits per anar a es-

quiar a l'estació de Tavascan, i de material d'esquí

i roba cedides per les botigues expositores.

D'altra banda també volem aprofitar per recordar-

vos que el CEPS torna a organitzar les seves

activitats de temporada com són un curset d'esquí

a Espot, per la qual cosa s'habilitaran 2 autocars

cada dissabte; sortides a altres estacions d'esquí,

especialment per Nadal; i l'organització de 3 grups

especialitzats que faran cursos intensius durant tota

la temporada d'esquí.

Els membres de la junta us animen a participar-hi

en totes les activitats, per la qual cosa posa a la

vostra disposició el telèfon 973680090, al que

podreu trucar divendres i dissabtes de 8 a 9 de la

tarda per a obtenir més informació.

EL CLUB D'ESQUÍ VA TORNARA ORGANITZAR
LA SEVA FIRA

Per quart any consecutiu, i coincidint amb el Pont

de la Puríssima, el Club d'Esquí de la Pobla de Se-

gur va tornar a organitzar la Fira de Material d'Es-
quí.

Aquesta edició va repetir la mateixa ubicació que

l'any passat, el Comú de Particulars, i tornà a ser

un èxit tal i com ho demostra el fet que s'omplissin

gairebé 600 enquestes entre els assistents.

Però la fira no només va ser un èxit en quant al

nombre d'assistents sinó també pel que fa a les

vendes que hi va haver, tant de material de segona

EL SECRETARI GENERAL DE l!ESPORT
VA VISITAR LA POBLA

El passat dia 18 de novembre el Secretari General

de l'Esport, el Sr. Joan Anton Camuñas va visitar la

nostra localitat, i, desprès d'entrevistar-se amb els

responsables esportius, es va mostrar molt satisfet

per com s'estan duent a terme els temes esportius

i la situació general de l'esport a la Pobla.

Per la seva banda els responsables esportius li van

presentar les demandes de la Pobla, entre les que
s'inclouen una piscina coberta i una pista d'atletis-

me. Per la seva part el Secretari es va comprome-

tre a fer de mitjancer per poder instal·lar unes pis-

tes de tennis a la zona de l'heliport, subvencionar

una sala de musculació pel PavellóMunicipal d'Es-

ports i a assistir-hi a la propera Flamicell 2001.

s recor em a tots que a propera
proper dia 10 de març.
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DIA MUNDIAL DE LA SIDA
El passat dia 1 de desembre, i en motiu del Dia costat de la Biblioteca on es van repartir tríptics

Mundialde la SIDA,des de l'Ajuntamentes van or- informatius,preservatius i tot tipus de material re-

ganitzar un seguit d'actes commemoratius adre- lacionat a la prevencióde la malaltia.A la tarda va

çats fonamentalment als més joves. Al llarg de la tenir lloc la representació, al Cinema Avenida, de

setmana, i gràcies a la coHaboració desinteressa- l'obra de teatre "Que sí, vida", adreçada al públic

da de Neus Arola, es van fer xerrades informatives més jove amb l'objectiu de transmetre coneixe-

a l'lES amb l'objectiude donar a conèixerquè és la ments bàsics i útils sobre el VIH i ajudar al jove a

SIDA, les maneres en que es pot transmetre i les prendre consciència sobre les formes d'evitar el

mesures de prevenció. contagi i afrontar amb èxit les possiblespràctiques

El divendresdia l, i organitzat pel Punt d'Informa- i conductes de risc, possibilitant,d'aquesta mane-

ció Juvenil, amb la coHaboració de diversos vo- ra, un espai d'intercanvi entre els joves on poder

luntaris, es va instal·lar una taula informativa al manifestar les seves opinions.

LA POBLA TORNA A RETRE HOMENATGE ALSZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A V IS Q U E H A N F E T 9 0 A N Y S

El passat 22 de novembre el Casal d'Avis de la Gent Gran de la Pobla de Segur va celebrar la festa dels

90 anys, en la que es va retre homenatge a tots aquells usuaris del Casal que en aquest any han arribat

a aquesta edat.

Vint-i-unpadrins van ser els homenatjats, xifra que supera amb escreix la d'anys anteriors. A l'acte hi

va participar, en representació de la Direcció General d'Acció Cívica, la senyora Ventura Molins, a més
d'autoritats locals.

Als homenatjats se'ls féu entrega d'una medalla commemorativa, i es féu una missa i un berenar per

tots els assistents.

La Coral del Casal d'Avis, posà la nota musical a la tarda de festa.
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Farrero i Gigó ambdós de la Pobleta de Bellveí,

Grañó de Tremp, Miró, Tarrat d'Erinyà, Pla de

Toralla, Rennuit d'Organyà, Romer de Gavàs,

Seguer de Tírvia, Seminara de Suterranya, Sisco

de Vilamitjana, Subir del Pont de Suert, Vila de

Rivert i Warinsky de Senterada.

Miquel Seguer de Tírvia pren el relleu amb l'ex-

posició de la seva obra artística a partir del dia

22 de desembre.

Al mateix temps hem de dir que en aquestes

dates podrem veure exposat el tradicional pes-

sebre de Nadal.

E L co M Ú ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAD E P A R n C U L A R S T O R N A A V IU R E

U N A T A R D O R INTENSA

I I I C O N G R É S D E CULTURA CATALAN

Si el curset artístic i de decoració organitzat pel

Comú de Particulars fou tot un èxit no menys ho

ha estat el curset de pessebres i el curset nada-

lenc, on es treballaren figures, corones i motius

típics d'aquestes dates.

A més el passat 8 de desembre s'inaugurà a la

sala Ribera de Segur del Comú la tradicional

mostra d'artistes pallaresos i ribagorçans, que

estigué oberta fins a mitjans de mes, amb les

obres de Anton de Pedro de Tremp, Balust de

Salàs de Pallars, Candela de Rivert, Castellarnau

d'Alins, Cornelles de Gerri, Corona de Tremp,

El passat dia 9 de desembre el Molí de l'Oli va

acollir l'acte de presentació de les conclusions
del III Congrés de Cultura Catalana.

L'acte comptà amb la presencia del Carles

Castellanos, professor de traducció i interpreta-

ció de l'UAB i el Sr. Pere Forest, que va ser un dels

congressistes més implicats, els quals van expli-

car a la cinquantena d'assistents les conclusions
del congrés, que es poden ~esumir en:

la necessitat de creació d'iniciatives, entre les que

destaca, en primer lloc, la creació d'un Fòrum per

l'Autodeterminació, amb persones i entitats inte-

ressades en aquesta problemàtica; la creació d'un

centre de recerca i documentació dels Països Ca-

talans, el que permetria l'elaboració d'un banc de

dades analítiques, així com de treballs que tinguin

com a marc de referència els Països Catalans en

el seu conjunt.
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rà d'onze sessions, que s'im-

partiran els divendres, i aniran

destinades a conèixer la histò-

ria del segle XX a partir de la

visió del cinema, repartint les

sessions en períodes de 10

anys. La primera, introductò-

ria, versarà sobre diferents as-

pectes tècnics i teòrics sobre

el setè art.

Aquest recorregut històric es

farà a partir de diferents talls de

pel·lícules que parlin de la dèca-

da que es tracti, i al final de cada

sessió es projectarà un film re-

presentatiu de l'època tractada.

Al mateix temps es vol iniciar als

participants al seminari en el món de la cinema-

tografia i la filmació, i se'ls animarà a que durant

l'any realitzin les seves pròpies obres que seran

projectades a finals del 2001, i que formarien part

del preàmbul d'un segon seminari.

Us volem informar a tots que a partir del pro-

per mes de gener se celebrarà el Primer Se-

minari de Cinema a la Pobla.

Aquest seminari, que serà impartit pel Manel

Dalmau, especialista en la matèria, consta-

EXPOSICIÓ CONJUNTA D'AGUSTÍ PAULS I CARLES PALAU
El Molí de l'Oli acollirà, des del dia 22 de de-

sembre fins al 7 de gener l'exposició de pin-

tura i escultura de dos joves artistes

poblatans, Agustí Pauls i Carles Palau "Fitxa".

Amb aquesta exposició

Cal recordar que tots dos ja havien exposat a

diferents mostres d'artistes Pallaresos i Ribagor-

çans, organitzades pel Comú de Particulars, i

que des del 30 de juny al 7 de juliol passat van

oferir una nombrosa mostra de les seves obres

al Bar Musical l'Astoret, molt ben rebuda pel

públic.

Ara els dos joves artistes presenten conjunta-

ment la seva obra en una exposició titulada

Urban Jungle, on podrem contemplar des de

l'expresionisme figuratiu que transmet l'Agustí

en les seves composicions fins al surrealisme

metafísic dels objectes quotidians que empra

Fitxa, esquitxades, totes les obres, d'imagin -

ció i un pèl de provocació dels sentits.

La inauguració tindrà lloc el dia 22, a les 20 h -

res.
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Continuant amb els actes de celebració del

25è aniversari, els Escoltes de la Pobla de

Segur estan organitzant per aquestes festes

de Nadal una exposició commemorativa al

Comú de Particulars que farà un repàs a la

història d'aquests 25 anys.

Per altra banda el passat 21 d'octubre es va

celebrar una festa per a tot el poble en que

hi van participar excaps, escoltes i tothom

qui ho volgué. La jornada començà amb una

gimcana que resseguí cada racó del poble,

LA BIBLIOTECA MUNICIPAL
TORNA A SER PREMIADA

La biblioteca municipal ha rebut per segon any

consecutiu un dels premis que atorga el

Ministerio de Cultura i la Federació de Munici-

pis.

Aquest premi, que consisteix en la donació a

la biblioteca de 200 llibres, ha estat concedit

pel projecte de dinamització lectora que es va

presentar per aquest any i que donava conti-

nuïtat a la iniciativa de l'any passat.

Amb aquest segon guardó es reconeix de for-

ma pública la tasca de difusió de la cultura que

s'està desenvolupant des de la nostra biblio-

teca.

després es recuperaren les forces en un di-

nar al menjador del CEIP els Raiers on no hi

podia faltar el pastís d'aniversari.

La festa acabà amb un animat ball a la pla-

ça de l'arbre amb el conjunt "la Tresca i la

Barresca", amb nombrosa participació de

públic juvenil.

Des d'aquestes línies volem felicitar-los per

aquests 25 anys de dedicació als petits i jo-

ves, i encoratjar-los a continuar, com a mí-

nim, 25 anys més.

LA BIBLIOTECA ACULL UN

H O M E N A T G E A P E R E 4 r t

El passat dia 28 de novembre la Biblioteca

Municipal va acollir la representació de l'obra

"Pere Quart, entre molts germans", que és un

homenatge a la figura del poeta Joan Oliver,

també conegut com a Pere Quart.

Aquesta representació va tenir molt bona aco-

llida i s'emmarca dins el cicle de representa-

cions d'aquesta obra que ha promogut la Fun-

dació la Caixa arreu de Catalunya.

Pel que fa a la representació va tenir una du-

rada d'uns 50 minuts, durant els quals un grup

de 4 actors van oferir fragments de les obres

de Joan Oliver.

P A L D E PALLER VA REPRESENTAR ~OBRA
« M O L T E S G R A C IE S »

L'AssociacióPal de Paller va presentar els passats 1 de novembre i 6 de

desembre la seva última obra teatral, l'obra "Moltes gracies", formada

per 8 monòlegs, 4 en castellà i 4 en català, i musicada en directe pels

Camaleones Dorados del Flamisell.

Aquestes dues representacions es van fer al cinema Avenida i tornaren

a ser un èxit de públic, amb més de 500 persones que varen poder

gaudir de l'obra.

De cara a la propera primavera ja estan preparant la seva propera obra

"Marta, Montserrat i Maria".
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El pintor poblatà Gustau Chalamach ha ex-

posat fins al dia 19 de desembre a la Galeria

Contrast de Barcelona.

En aquesta" mostra el Gustau a tornar a oferir

als seus visitants una gran varietat cromàtica i

el mateix atreviment, a partir de la seva visió

dels paisatges naturals i arquitectònics del

Pallars i el Pirineu en general.

S'ha de destacar també les bones crítiques que

ha rebut a nivell dels experts en art, com ho

demostra l'article aparegut a la Vanguardia del

passat dia 8 de desembre a la pàgina 14.

El passat dia 9 de desembre es va celebrar la

Primera Fira d'Andròmines de la Pobla, en-

degada per una sèrie de nens i nenes que vo-

len dinamitzar, d'aquesta manera, una activitat

més a la població, alhora de vendre aquells ob-

jectes que ja no fan servei i que poden ser d'uti-

litat per a d'altres persones.

Amb aquesta actuació es vol institucionalitzar

una fira anual pel Pont de la Puríssima, que es-

perem que sigui exitosa.

L'Ajuntament de la Pobla vol felicitar de forma

efusiva a la Vall de Boí per la serva recent

nominació com a Patrimoni Cultural de la Hu-

manitat.

Des de el nostre consistori ja vam donar tot el

nostre suport a aquest nomenament donat que

aquest reconeixement internacional no només

suposa la confirmació pública del que era un

fet reconegut per tots sinó que ha de significar

el rellançament del romànic i el patrimoni cul-

tural en general que es troba escampat per tot

el Pirineu. Enhorabona.GFEDCBA

* Del 17-12-2000 al 8-1-2001, Exposició

d'olis de Miquel Seguer Tírvia al Comú de

Particulars.

* Durant les Festes de Nadal, conferència

a càrrec de Francina Balaguè sobre la seva

experiència a l'Equador com a co l--

laboradora amb l'ONG Setem.

* Entre desembre i febrer exposició de pes-

sebres al Comú de Particulars.

* Del 27-12-2000 al 6-1-2001, exposició de

cartells esportius a la Pobla de Segur al

Pavelló Municipal d'Esports. La mostra ha

estat organitzada pel Patronat Municipal

d'Esports i podrà ser visitada entre les 17 i

les 21 hores.

* Dia 24-12-2000, durant la tarda, arribada

de Papa Noel a la plaça de l'Arbre.

* Dies 24 i 25 de desembre, representació

del pessebre vivent per part dels infants de

rEPS a la sortida de les misses de gall i de
Nadal.

* Dia 31-12-2000, a les 12,30 hores els pat-

ges reials recolliran les cartes del nens 1

nenes de la Pobla al cinema Avenida.

* Dia 5-1-2001, arribada a la tarda dels Reis

d'Orient, que faran el seu recorregut habi-

tual des de l'estació de Renfe fins a la pla-

ça de la Vila.

Una altra vegada la Pobla va mostrar el seu sen-

timent de solidaritat envers les activitats orga-

nitzades de cara a la recaptació de diners per a

la Marató de 1V3. El Grup Escènic Jo Tamarro

va organitzar esplèndidament un bingo solidari

a les antigues sales del Col'legi Sadrada Famí-

lia, amb un gran èxit de participació; el Comú

de Particulars, a la mateixa sala, organitzà una

Número 21, desembre 2000

subhasta d'obres d'art cedides per diferents ar-

tistes pallaresos; i Pal de Paller estigué durant

més de quatre hores, amb la participació del

públic, fent riure als que passaven pel Molí de

l'Oli. Entre tots s'ha ajudant, d'aquesta mane-

ra, a engrossir els més de 600 milions de pesse-

tes que la Marató ha recaptat enguany,i que des-
tinarà a la investigaciósobre l'esquizofrènia.
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