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El Sota l'Arbre, que periòdicament anem rebent
tots els poblatans i els amics que ens ho demaneu,
s'està convertint, com no podria ser d'altra manera,
en el fidel reflex del dia a dia del nostre poble.

Així doncs hi trobem les seves inquietuds, el seu
progrés, les millores en infrastructures, les activi-
tats socials, culturals, esportives, lúdiques, etc., la
seva solidaritat, el reconeixement a la vàlua dels
seus ciutadans, la seva creativitat. .. En definitiva,
hi trobem clarament reflectida la seva vida, el seu
dinamisme i les seves ganes de seguir sent aquell
referent que per a tots ha estat, des de sempre, la
Pobla' de Segur.

I això ens ha de donar a tots la seguretat de què
cada dia anirem millorant si nosaltres som els
primers que contribuïm a que aquest desig sigui
una realitat.

Podreu comprovar que les noves tecnologies de
la societat de la informació ja estan al nostre abast
i que aviat l'Ajuntament posarà a disposició de tots
un telecentre amb activitats formatives en alfa-
betització digital perquè ningú es quedi al marge
en aquest camp.

També, no tan sols treballem per adequar els
equipaments que es veuen de terra cap a amunt.
D'aquesta manera, estem procedint a la renovació i
millora integral de les captacions, els dipòsits i la
xarxa general del subministrament de l'aigua potable.

El polígon industrial s'està quedant petit i aviat
hauriem de pensar en un de nou.

La bona marxa del projecte de les pistes d'esquí
de la Vall Fosca està consolidant perspectives de
desenvolupament turístic, a les què la Pobla sem-
pre ha estat oberta i preparada per a participar-hi.

El nostre dinamisme social en tots els camps fa
que sempre hi hagi a la Pobla alguna mostra o
activitat d'importància a la què tots hauriem de
participar d'una manera o altra, i de la consolidació
d'aquesta activitat social n'és bona mostra
l'Olimpíada Flamicell, de la què cada any ens en
sentim, tots plegats, més orgullosos.

I així podríem continuar, però com ja us he dit,
moltes altres vegades, crec que la millor manera
de consolidar aquests desitjos ha de ser el propi
convenciment en les nostres possibilitats, i que el
Sota l'Arbre, que en aquest número també eris
dóna una nova i rejovenida imatge, pugui seguir
sent el portaveu que pregoni arreu la nostra inqui-
eta i contínua activitat.

Crec que la foto de la portada pot ser el millor
refresc del que us he volgut dir.

Bona Pasqua a tots i una profitosa Diada de la
Mona.exwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Narcís Balagué i Bosch

El vostre alcaldejihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

!cbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
G r à c ie s , C r is tò b a l ! I

Durant més de sis anys, el nostre col-laborador i redactor d'aquest butlletí informatiu,
Cristóbal Trujillo, ha estat treballant per a dur la informació objectiva i seriosa a les llars de la Pobla.

Per qüestions personals se n'ha anat a viure i a treballar a Lleida, així que, des d'ara,
prendrà el relleu la Susanna Díaz.

Cristòbal, des de l'Ajuntament volem desitjar-te molt bonasort en aquesta
nova etapa laboral, i agrair-te les hores dedicades a informar.

Moltes gràcies ..

EDITA ~~ Qualsevol persona no resident
Ajuntament de la Pobla de Segur. ~'~ a la Pobla que desitgi rebre~~
Av. Verdaguer, 35. ~~ un exemplar de Sota l'Arbre~§!!f!-
Tel. (973) 68 00 38; ~~ només cal que ho comuniqui
Fax. (973) 68 I I 07. a l'Ajuntament i l'hi farem arribar.
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L 'expos ic ió d 'en llà a ençà

J ordis, l'artista.
Fer una síntesi de la seva obra és sempre trair-la

una mica, perquè és eliminar facetes que cons-
titueixen la seva riquesa desbordant, ja que pot
arribar a crear simultàneament obres des del realis-
me més pur fins l'abstracció total.

l'obra. Va més enllà de la pintura en sí
mateixa, «desdibuixa el dibuix», assolint
una maduresa pictòrica extraordinaria.

És una sèrie que defineix un estil propi, ja que
és una ruptura contra els cànons d'estils anteriors,
ens dóna la possibilitat de mirar el món amb ulls

~cbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
E s u n a r u p tu r a c o n t r a e ls c à n o n s d 'e s t i ls a n te r io r s .

E n s d ó n a la p o s s ib i l i t a t d e m ir a r e l m ó n

a m b u l ls n o u s , d e s d 'u n a p e r s p e c t iv a d i fe r e n t .

La sèried'enllà a ençà la composen vàries obres
pictòriques de temàtica religiosa, retrats de
sants, acompanyats per unes petites escultures
de terracota, busts d'ermitans de rostres llàn-
guits. Va endegar l'obra l'abril passat i des
d'aleshores fou una porta oberta a possi-
bles variacions, restes i afegits ... Això es
entrar en carni, posar-se en marxa, però ha
'estat una tasca difícil que ha deixat cica-
trius, encara que, com diu el pintor,
«de les que n'està orgullós».

Encapçala la sèrieEl Pantocrator

i Santa Maria, teles, aque-
stes, de grans dimensions,
que donaran entrada a la resta
d'imatges de sants.

nous des d'una perspectiva diferent.Es reflexa
una cridòria de colors que haurien estat

presoners en els tubs del pintor i que ara
es disparen sobre les teles, intentant
cridar, un més que l'altre. Les estruc-

tures, les línies d'una precissió del
traç atuïdora, semblen posar-se a
l'uníson amb els colors.
L'obra està acabada, i tal com diu el

pintor, «tinc-tenim l'obra acabada, tinc-

tenim el que sóc, sóc-som el que

faig», i en gaudirem tal com ell ho ha
fet mentre la creava.
Aquesta exposició ens obrirà les

portes a la seva extensa obra, en la que
un tret hi sobresurt, la llibertat abassegadora,

« T in c - te n im l 'o b r a a c a b a d a ,

t in c - te n im e l q u e s ó c , s ó c -s o m e l q u e fa ig »

Seran totes elles una aproximació al passat
amb la versió present, veurem per tant, com
una creació contemporànea, una adaptació
tècnica, cromàtica i estilística als nous
temps. Jordis no pinta, crea imatges, que sor-
tides del real aporten una visió conceptual a

barrejant-se tècniques i procediments diversos.
Personatges del passat i personatges actuals,
escenes realistes i visions quimèriques. La lliber-
tat és total, tècnica i conceptual.s

Maria José Erta Ruiz
(Historiadora de l'art)
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I. PLANS D'OCUPACIÓ /2001zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Els projectes que s'han demanat:

AIUNTAMENT LA POBLA DE SEGURBA
* Actualització del fons bibliogràfic de la Biblioteca Municipal.

Perfil sol.licitat: Diplomat en BiblioteconomiajihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAi Documentació.

Durada: sis mesos (mitja jornada).

* Elaboració d'un pla estratègic per l'optimització dels recursos de

l'Oficina Municipal de Turisme. Perfil sol.licitat: Diplomat en

Turisme. Durada: sis mesos (jornada completa).

* Inventari del fons de l'Arxiu Municipal.Perfil sol.licitat: Llicenciat

en Història. Durada: sis mesos (jornada completa).

PATRONAT MUNICIPAL D'ESPORTS
* Condicionament d'un circuït esportiu permanent a l'aire
lliure (ídem 2(00). PerfilsoLlicitatdos peons.Durada:sis mesos.

***************
- Amb els alcaldes de l'entorn del llac i amb el president del Consell
Comarcal, vàrem ser rebuts pel Conseller Subirà per fer-li palès la
necessitat de mantenir un nivell d'aigua a l'embassament deSant
Antoni, que permeti desenvolupar-hi activitats nàutiquesque afavor-
eixin el R:,"ogrésturístic de la zona.

- També se'ns ha informat que el PDR Comarcal preveu per a la
Pobla l'actuació d'una primera fase per obrir un camí des de la
Masia Sorigué finsa la nova pista de Montsor.La dotació per aques-
ta fase es 4.348.260 pts. a les que l'Ajuntament hi haurà d'afegir un
10% més. El Consell serà l'encarregat de fer el projecte executiu.

En aquest sentit ens hagués agradat que la proposta econòmica
hagués pogut atendre la totalitat de l'obra, però cal dir queen el
full de proposta hi figu'ra el compromís de complementar-seamb
una nova actuació del Consell Comarcal i el DARP.

2. RECONEIXEMENTS I FELICITACIONS

Tal i com es va acordar a la sessió del Ple de l'Ajuntament celebrada
el dia 26 d'octubre de 2000, i atès que han estat guardonats amb altes
distincions nacionals o estatals o han estat nomenats per a ocupar cà-
rrecs de reconegut prestigi, i després de consultar persones expertes
en la matèria a tractar, es proposa per fer mereixedors d'aquest
reconeixement els següents fills i/o veïns i associacions:

* Sra. Pilar Rius i Blanco,
guardonada amb la encomendatòria d'Alfons X el Savi;
* L'Associació de Cultura Comú de Particulars,
guardonada amb el premi Nacional de Cultura;

* Sr. Josep Borrell i Fontelles,
guardonat amb la Creu d'Isabel la Catòlica;
* Sr. Celestí Forga i Tolsà,
guardonat amb la medalla Francesc Macià;

* Sr. Josep Calvet i Senallé,
guardonat amb la medalla Francesc Macià;
* Sr. Llorenç Sànchezi Vilanova,
guardonat amb la medalla Francesc Macià;

* Sr. Jordi Civís i L1overa,
catedràtic de Paleontologia per la Universitat de Salamanca
nomenat president de la Societat Española de Paleontología.

* Sr. Francesc Xavier Solduga i Camarero,
pel seu nomenament com a membre de la Reial Acadèmia de Farmàcia.

3. SOL·LlCITUD DE SUBVENCIONS

Per a equipaments esportius en el periode 2001-2003:
* Piscina coberta a la Pobla de Segur.Aprovar la documentació per
a la construcció d'una piscina coberta del mòdul PCO-2. El pres-
supost es de 258.920.000 ptes., amb una subvenció del 66%

(170.887.200 ptes.).
* Sala de musculació.Aprovar la documentació per a la creació d'una
sala de musculació en les dependències del Pavelló Municipal
d'Esports. El cost econòmic és de 6.437.849 ptes., amb una subven-

ció del 50% (3.218.925 ptes.}.
* Camp d'atletisme. Aprovar la documentació bàsica que consta al
PlEC per a la construcció d'un camp d'atletisme del mòdul ATL-2
que posibilita la ubicació d'un camp de futbol en el seu espaiinte-
rior. El pressupost és de 180.708.000 ptes., amb una subvenció del

66% (I 19.267.280 ptes.)

Per a obres i serveis:
* Inclusió de l'obra d'arranjament de la planta baixa de la Casa

Mauri, al Pla Únic d'Obres i Serveis de Catalunya. El pressupost és
de 4.498.347 ptes., una aportació de la corporació local de

1.566.073 ptes. i una subvenció del PUOSC de 2. 932.274 ptes.
* Inclusió de l'obra d'enllumenat públic, fase A2, al Pla Únic

d'Obres i Serveis de Catalunya, amb un pressupost de 5.724.508
ptes., una aportació de la corporació local, de la Diputacióde
Lleida i dels veïns de 4.4.224.508 ptes, i una subvenció del PUOSC

de I.500.000 ptes.
* Inclusió de l'obra d'enllumenat públic, fase AJ,al Pla Únic

d'Obres i Serveis de Catalunya, amb un pressupost de 17.387.936
ptes., una aportació de la corporació local, de la Diputacióde
Lleida i dels veïns de 13.887.936 ptes. i una subvenció del PUOSC
de 3.500.00 ptes,

4. Designació del representant municipal al Consell Escolar del
CEIP Els Raiers de la Pobla de Segur i del representant municipal
al Consell Escolar de l'lES La Pobla de Segur.

* Designar la regidora d'Ensenyament Sra. Maria Dolors Echalar
Rubió com a representant de l'Ajuntament de la Pobla de Seguren
el Consell Escolar de CEIP Raiers i de l'lES La Pobla de Segur.

5. Reglament de règim interior del servei de residència per agent
gran de la Fundació Pública Municipal Residència SanitàriaNostra
Senyora de Ribera. Aprovació.

Vista la proposta de Reglament de Règim Interior aprovat perla
junta de Patrons el dia 5 de desembre de 2000, aprovar inicialment
el nou reglament de règim interior del servei de residència per a
gent gran de la Residència Nostra Senyora de Ribera.

r-6 . Conveni de col.laboració entre el Departament d'Interior de la ..,

Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de la Pobla de Segursobre
l'assumpció de les facultats de denúncia i sanció per infraccions a
normes de circulació en vies urbanes.
Aprovar el conveni de col.laboració entre el Departament
d'Interior de la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament dela Pobla
de Segur sobre l'assumpció de les facultats de denúncia i sanció per
infraccions a les normes de circulació en vies urbanes.

~ ~

Es proposa aprovar el conveni fruit de les gestions fetes ambel Servei Català de Trànsit.Aconsella el seu

establiment el fet de que els vigilants municipals no tenen la condició de policia. No es fa amb cap tipus de voluntat

recaptaria, sinó per evitar l'incivisme, ja que els mitjansmunicipals són insuficients per a fer efectives les sancions.

S'ha iniciat la campanya d'informació i sensibilització respecte a la propera entrada en vigor del conveni. Confiem que

la seva aplicació millori voluntariament el comportament dels conductors i eviti el tenir d'imposar sancions.
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LA P O B LA A M B LA S O C IE TA T D E LA IN FO R M A C iÓ

La Societat de la Informació té com a finalitat introduir alsciutadans al camp

de les noves tecnologies, i els poblatans, per tant, no hem deser menys.

Des de l'Ajuntament treballem aquest tema, a fi de millorar la qualitat de vida

dels ciutadans i oferir els mateixos serveis que es troben enuna gran ciutat.

Us expliquem les actuacions que s 'han portat a terme i les quees té

previst realitzar a partir d'ara, per tal d'introduir-nos ala Societat de la Informació.jihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

I P ropera c reac ió d 'un telecentre I
Des del Servei de Promoció Econòmica s'està treballant per crear un Telecentre a la Pobla. Es

tracta d'un espai per què joves i no tant joves puguin anar a connectar-se a un ordinador i realitzar
tot tipus de consultes a Internet, rebre cursos de formació através de la xarxa i teletreballar des del
centre.

El telecentre disposarà de tres zones:
* Una zona lúdicaon els usuaris tindran lliure accés a Internet. Les connexions seran gratuïtes
amb períodes de temps determinats.
* Una zona dirigida a la formació.A aquest apartat se li vol donar una importància rellevant,
ja que es considera que és bàsic oferir aquests serveis. S'oferiran diferents tipus de formació:

- Cursos d'alfabetització digital,és a dir cursos gratuïts d'Internet adreçats a diferents col-lec-
tius: nens, treballadors, aturats, gent gran, etc.

- Altres cursos de formacióa la carta (reciclatge, per aturats, etc.)
- Punt de suport a laBAu a e .

- Aula-Universitat amb la UdL(Universitat de Lleida). Qualsevol persona que vulgui cursar
una titulació bo podrà fer des de la Pobla, sense tenir la necessitat de desplaçar-se cada dia a
Lleida.

La finalitat és evitar els grans esforços temporals i econòmics que hem de fer molts de
nosaltres per desplaçar-nos a les grans ciutats per rebre formació.
* Una tercera zona orientada al teletreball,dirigida als professionals que vulguin llogar les
instal.lacions total o parcialment, per treballar. Aquestprojecte va dirigit bàsicament a recupe-
rar els joves que han hagut de marxar cap a les grans ciutats per treballar i vulguin tomar a les
seves terres i, adreçat també, a totes aquelles persones quebusquen un lloc tranquil per viure i
treballar i ho puguin fer a través d'aquest sistema. Els teletreballadors tindran a la seva disposi-
ció equips informàtics amb impresora làser, escànner, fotocopiadora, equip de videoconfe-
rències, etc.

L'Ajuntament de la Pobla de Segur compta amb un espai a les actuals dependències munici-
pals per ubicar el Telecentre. A partir del mes d'abril s'iniciaran les obres de rehabilitació i
comptem que a finals d'any es pugui inaugurar el Telecentre.

Si esteu interessats en rebre més informació dalgún d'aquests temes
podeu contactar amb Marta Lluís, a l'Ajuntament.

22 * SOTA L'ARBRE'fJ1primavera * 5



Per conèixer bé aquests projectes, el
passat mes de març una delegació de
l'Ajuntament va visitar un centre
d'aquestes característiques a Carreño
(Astúries). L'experiència va ser molt
positiva i en vàrem treure conclusions
força interessants que ens poden aju-
dar a tirar endavant aquesta iniciativa.

Han creat un telecentre aCandàs,
població similar a la Pobla. on l'èxit ha
estat rotund. Han aconseguit que
s'interessin per aquest tema des dels
nens que van a l'escola. empresaris
que volen rebre formació virtual. el
capellà deia parròquia (que ha intro-
duït l'horari de les misses a la xarxa).
la mestressa de casa que ha creat una
pàgina web de punt de creu i el pagès
que vol fer consultes d'ajudes o qual-
sevol altre tema.

Durant aquest al'1Yfaran extensiva aquesta iniciativa alsnuclis agregats a la Pobla. (com seria el cas de Sant
Joan de Vinyafrescal). creant un telecentre de petites dimensions perquè els seus habitants puguin gaudir de
les mateixes oportunitats que a les grans ciutats.

La població en general està molt sensibilitzada vers aquestprojecte. que si bé es considera novedós és una
realitat que tots hem d'acceptar si volem estar al dia en aquestes tendències.ecbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

V I S I T A A L A P O B L A C I Ó D E C A R R E Ñ O (A S T U R J E S )

L A P O B L A J A D I S P O S A

D E P À G I N A W E B I N F O R M A C I Ó A L E S A S S O C I A C I O N S

Com tots sabeu el passat 3 de març es va fer la
presentació oficial de la Pàgina Web del
municipi. L'adreça és la següent: ~

www.pobladesegur.org ~

Es tracta d'una eina dinàmica en la qué que
tots el poblatans hi teniu molt a dir. És impor-
tant que ens feu arribar les vostres suggerèn-
cies, propostes i aquelles notícies que consi-

dereu que són d'interès per a tots. Animem des
d'aquí a tots els comerciants a que s'anunciïn a
l'apartat de Comerç, Indústria i Hosteleria, com

a forma de promoció local.

Fa uns mesos ens vàrem dirigir per escrit
a totes les Associacions de la Pobla

(les cartes estan registrades amb número
de sortida inidividualitzat) per oferir-vos laxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

possibilitat d'anunciar-vos a la Pàgina Web.

Les associacions que es vàren posar en
contacte ambjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAIAjuntament, retornant-nos

la butlleta complimentada, són les que s 'han
anunciat. Totes aquelles associacions que
encara estiguin interessades en participar

poden adreçar-se aI'Ajuntament i
facilitar-nos les dades que se sol-liciten.

·/···············································i"A····i·iï~·iA····Aï)·~ii·····A·R·R·i·B·A···A"···i·A·····p·O·B·i·A······························ ..···········"'..··
Localret (Consorci Local per al Desenvolupament de les Xarxes de Telecomunicacions i

les Noves Tecnologies), la Generalitat de Catalunya i Telefònica han signat un conveni, a través del
qualla Pobla tindrà una connexió en format ADSL durant el primer semestre d 'aquest any.

És una tecnologia que transforma la línia telefònica convencional en una línia d'alta velocitat.
Permet la telefonia, la connexió a Internet i la transmissióde dades.

Les connexions a Internet seran molt més ràpides i es podrà utilitzar simultàniament el telèfon
i estar connectats a Internet. Es cobra un import fix per líniaal mes.

:. :
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La biblioteca de la Pobla ha estat durant
els darrers mesos un espai d'activitats
adreçades a totes les edats.

Principalment cal destacar el Nadal a la
Biblioteca, una activitat que va tenir un
gran èxit entre els escolars des de P3 fins
a 6è de Primaria, i que va consistir en la
representació d'un conte amb titelles, que
es va anar adaptant en continguts en fun-
ció de les diferents edats de participació.
El grup Dandi Clowns va ser l'encarregat
de portar a terme les representacions a les
quals van assirtir uns 200 nens del CEIP
els Raiers.

Actualment s'estan preparan els tallers
per St. Jordi.

Un moment de la representació
amb els nens del CEIP Els Raiers

A P R E N E N TA TG E P E R A TO TH O M

REFORÇ I CURSOS DE CATALÀ

A la Biblioteca Municipal, com l'any passat, es realitza, per una banda, elxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAPrograma

d'Alfabetització d'adults, que segueix funcionant gràcies als tres voluntaris que realitzen una
tasca inestimable. També, i per segon any consecutiu, s'activa el Programa de Reforç Escolar,

al qual hi assisteixen sis nens que reben consell de les tres voluntàries.
Com ja sabeu, també es fan cada any a la Biblioteca i en col-laboració amb el Consorci per la

Normalització Lingüística, elscursos de Català dels nivells B iC, aquest any també s'ofereix el
nivell D, també amb el servei d'autoaprenentatge.

CURSOS DE FORMACIÓ

Des del Departament de Promoció Econòmica s 'ha fet unasol- licitud al Departament de
Treball per poder realitzar cursos de formació de reciclatge adreçats a treballadors i empresaris.
Aquests cursos seran gratuïts i s'impartiran a la Pobla. Unavegada estiguin aprovats se'n farà
difusió a tota la població. Els cursos són els següents:

- Prevenció de Riscos Laborals.
- Comerç: Publicitat i Aparadorisme.

- Aplicacions informàtiques: Windows i Internet.
- Anglès

- Gestió empresarial.

Encara està pendent la Resolució del Departament de Treballde la sol-licitud de Tallers
d'Ocupació, de la que ja us vàrem informar en altres ocasions.
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S O L ID A R ITA T A M B E Q U A D O R
D uran t les vacances de N ada l va ven ir la F ranc ina H a lagué i ens va

fe r cone ixedo rs de la p rob lem àtica de l'E sco la d 'E ducac ió E spec ia l

de S aragu ro , a l'E quado r, on es tà treba llan t des de fa d ivu it m esos

com a cooperan t de l'O N G S etem .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Per tal d'ajudar a pal-liar les moltes mancances
que encara tenen en aquest país, durant les festes
es van organitzar els següents actes: unaxerrada
informativa sobre la situació real del país,un
bingo benèfic, una rifaal Bar Musical Kastri iun
concert a 1'Àrea Disco-Bar.

Totes aquestes actuacions van ser un èxit i van
permetre millorar les condicions de l 'escola. La
Francina ens ha fet arribar les factures on es
detallen les despeses.

Des d'aquí volem donar-vos les gràcies a tots
aquells que heu fet això, i us adjuntem les cartes de
la FrancinajihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAi del padre Pepe:

Benvolguts poblatans/poblatanes:

Permeteu-me que, apart de l'agraïment del Cap
dels Escolapis de Saraguro i de les Contes, jo us
agraeixi personalment la vostra solidaritat i esti-
mació. Encara que, per a molts, els diners reco-
llits no signifiquin gaire, per a nosaltres han estat
més que un alé d'esperança per seguir endavant
amb «1'Escuelita».

Com tots sabeu, la meva idea era invertir els
donatius en protessis auditives per als nens
sords. Malauradament, un cop més, l'urgent no
deixa pas a l'important i des de la nostra realitat
hem valorat més necessari acabar la infraestruc-

tura de l'escola, ja
que, de res
els serveixen els
audífons si no
tenen un lloc on
aprendre
a fer-los servir.

De totes
maneres, la il·lusió
i les ganes de tre-
ballar segueixen
latents i des d'aquí
seguim lluitant
entre tots per
millorar en el
possible la qualitat
de vida de la també
«nostra gent».
Des d'aquesta
voluntat us seguiré

informant del nostre projecte viaxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBASota l'Arbre. Un cop més, gràcies a tots, sobretot als amics que
estan llegint aquestes línies, amb la satisfacció de saber-se'n protagonistes.e
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Parroquia uSan Pedro de Saraguro"
PP. ESCOLAPIOS

SABAGURO

l.OJA - ECUADOR

Saraguro, 19 de febrero de 200 I.

Vecinos de la Pobla de Segur.

Queridos amigos:

Vaya por delante un saludo cordial con todo nuestro agradecimiento por el

apoyo recibido de los vecinos de la Pobla de Segur para la Escuela de Educación

Especial de Saraguro.

Les escribo para informaries de la plata que la Escuela de Educación Especial

recibió a principios de este año gracias a la ayuda desinteresada de muchas per-

sonas de ese pueblo. Ojalà tengais algún medio de hacer conocer a estas personas

la utilización de la misma.

Queremos agradecer al pueblo por esa colaboración y sobre todo por una hija

del pueblo, FRANCINA BALAGUÉ, que esta haciendo una labor realmente enco-

miable en esta escuela. En breve espacio de tiempo, ella y dosvoluntarios mas,

estan convirtiendo la Escuela de Educación Especial "Divino Niño Jesús" en la

mejor del país.

En nombre del pueblo de Saraguro y, especialmente, en nombrede los niños y

niñas y de sus familias que estan beneflciàndose directamente de la Escuelita, gra-
cias, muchas gracias.

Atentamente,

José Bravo
Pàrroco.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

IcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA v ís a ls in te r e s s a ts e n
le s a c o l l id e s a n e n s s a h a r a u is

Tots els poblatans que volgueu ser acollidors d'algun nen o nena del poble saharaui durant els
mesos d'estiu podeu fer arribar la vostra sol-licitut a l'Ajuntament el més aviat possible. Allà us
explicaran els requisits necessaris per portar a terme un any més aquesta tasca tan solidària.

22 *xwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBASOTA L'ARBRE~primavera * 9
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OLIMFI~A

FLAMI~LL

E
X
I ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

T !

ESCOLAR

La O lim p íada es va in ic ia r am b

la encesa de l pebe te r de m ans de

l'espo rtis ta conv idada , S ílv ia M on tané .
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U n s v in t - i - s is c e n t r e s

e s c o la r s d e L le id a v a n

p r e s e n ta r e ls s e u s a t le te szyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

esta seguint una brillant trajectòria esportiva, i a la
qual desitgem els millors èxits.

Per centres, els vencedors finals van estar el
Club Atlètic Dominiques Carrefour, amb 441
punts, seguit per l'lES Pobla amb 294,jihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAi el
Sagrada Família amb 259 punts.e

El passat IOde març, un cop més, els professors
El Secretari General de l'Esport, Sr. Joan Anton Camuñas,

i pares del CEIP Els Raiers van demostrar la seva en el moment de la signatura a l'Ajuntament de la Pobla.

capacitat de treball i d'orga- •.....•••------------
nització, aconseguint que la
d in o v e n a O l im p ía d a F la m ic e l l

fos un nou èxit.
Uns 26 centres escolars de

Lleida van presentar als seus
atletes que amb granil-lusió

van proporcionar un esclat
d'alegria en aquest dia. Cal
destacar la presència del
Secretari General de l'Esport,
el Sr. Joan Anton Camuñasi
Feijoo que va quedar grata-
ment satisfet pel caire de l'es-
deveniment. L'encesa del
pebeter va estar realitzada per
l'atleta Sílvia Montané corre-
dora catalana de cross que

22 *xwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBASOTA VARBRE ~ primavera *ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA11



E ls c a r r e r s d e la P o b la s 'a c tu a l i t z e nzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Darrerament s'han començat les
obres d'instal.lació de la xarxa
de gas a la Pobla, que es poden
veure a l'Avinguda de l'Estació i a
alguns dels carrers d'aquest barri.
Gairebé s'ha finalitzat el tram fins
el pont, i es preveu que continuin
durant els propers mesos les obres
pels carrers principals de la
població. Els ramals més petits
.§'aniran realitzan a mesura que es
facin les contractacions amb l'em-
presa de combustible.

Aprofitant que els sòl ja està
aixecat a causa de les obres del
gas, s'ha procedit a substituir les
antigues xarxes de distribució de
l'enllumenat públic i a canviar
les faroles d'alguns carrers. Hi ha
dues fases en marxa, que són les
que impliquen al casc antic (faseBA
A S ) i l'Avinguda Verdaguer, i la
zona del Poste (e/Energia,Noguera,
Llenguadera i St. Corneli, fase
Al). La resta s'aniran realitzant
durant els propers dos mesos.

L E S C A S E R N E S D E L A G U A R n I A C I V I L E S R E H A B I L I T E N

El passat 22 de febrer es va signar el contracte per la compra-venda de les casernes de la
Guardia Civil de l'Avinguda de l'Estació, entre elxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAConsorci Urbanístic la Pobla-Renfei el
Ministeri d'Interior, per la seva rehabilitació. La signatura es va conformar a Madrid amb el
Director General de la Guàrdia Civil Sr. Santiago Valdivieso.

A partir de la signatura, el Consorci ha començat les obres dehabilitació de les vivendes,
amb un total de 1200
m' de dependències,
que actualment es
centren entre els
números 1 i 3 de
l'Avinguda. El pressu-
post destinat és de 280
mil-lions de pesetes,
que serà financiat pel
Ministeri durant els
propers deu anys.

El Consorci, a més,
està preparant la pro-
moció de 36 habitat-
ges a l'Àrea

Vacacional destinades
a futures primeresjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1

segones residències.
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SOL·LICITUS DE SUBVENCIONS
PER A EQUIPAMENTS ESPORTIUS

Hem cursat tres peticions de subvencions per
a equipaments esportius a la Direcció General
de l'Esport: una sala específica de musculació,
una piscina coberta i una pista d'atletisme.
La sala de musculació estarà ubicada al Pavelló
Municipal d'Esports i representarà un comple-
ment ideal per tal d'aconseguir ampliar l'oferta
de serveis esportius del pavelló.

Des de l'Ajuntament creiem que un dels
objectius cabdals ha d'estar la construcció
d'una piscina coberta que no tan sols doni
resposta a les necessitats dels poblatans sinó
que a més permeti donar resposta al sector
turístic que cada cop ha d'anar en augment

La construcció d'un camp d'atletisme perme-
tria, a banda de la pràctica de l'esport pels
poblatans, la possibilitat d'impulsar lesxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Olimpíades Flamicellconvertint-les en proves
del caire més rellevant. Dins l'espai de les
esmentades pistes hi cap la possibilitat de
crear-hi un nou camp de futbol amb els avan-
tatges que aquest equipament permetria.

SUBVENCIONS A CLUBS ESPORTIUS
Ja s'han assignat les diferents subvencions a

clubs esportius del nostre municipi per un
import superior a un milió de pessetes, a
banda dels altres ajuts importants en concepte
d'equipaments, manteniment i treballs per part
de la Brigada Municipal, que han rebut els
clubs. S'està treballant en el disseny
d'un model que permeti una distribució equi-
tativa dels recursos entre els diferents clubs.

&~¿~~======~==========
CIRCUIT DE TRIAL

El Club Moto-Sport

Pallars ha promocionat
l'establiment de dos circuits
permanents per a la pràcti-

ca i competició del trial, essent aquesta una inicia-
tiva pionera al nostre país. Un d'ells esta ubicat a la
zona de la muntanya de Sant Miquel i l'altre a la
zona de Sossis-Claverol.

ARRANJAMENT DEL CAMP DE FUTBOL
Després de molts esforços i entrebancs sembla

que a la fí el camp de futbol disposa d'un bon sis-
tema de drenatge, d'una bona superfície i d'un bon
sistema de reg. Sabem que ha estat una inversió
important, però els quatre equips amb que compta
la Pobla es mereixen el nostre recolçament.

VIATGE DELS NENS AL CAMP NOU
La Penya Blaugrana, com cada any, ha orga-

nitzat l'assistència d'un grup de nens de la Pobla al
Camp Nou, per tal de viure un partit del Barça.
Amb l'objectiu de que els nostres infants
puguessin gaudir d'un espectacle inoblidable vam
col-laborar econòmicament en el cost del viatge.cbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

C a m p io n a tjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAd'Bscacs d e C a ta lu n y a

El passat dia 24 de març va tenir lloc a la
localitat de Juneda la Final Territorial d'Escacs
dels Jocs esportius Escolars de Catalunya.

Com a representants del Pallars Jussà van
ser escollits tres participants de la Pobla:
Manuel Grau Gràcia, Daniel Martín
Gómez i Nagí Domènech Roca, a més d'un
participant de Tremp.

Felicitem als grans estrategues que han
arribat a aquesta final i els encoratgem a
continuar dins d'aquesta línea.

LES SALES D'ENTITATS JA ESTAN
ENLLESTIDES

Un cop solventats els problemes de filtracions que han fet que
es demorés la seva inauguració, ja estem estudiant amb els
diferents clubs esportius l'assignació dels espais de les sales
d'entitats. Constituint lo que s'anomena Hotel d'Entitatsi que
permet una inter-relació entre els diferents clubs.

22 *BAS O T A L 'A R B R E ~ p r im a v e r a * 13



2a MARXA CICLOTURÍSTICA
BONAIGUA-2000

Recolzant l'important esforç que està realitzant
l'Sprint Ciclo Club de la Pobla per a la promoció
del ciclisme i la projecció del nostre municipi, li
oferim tota la col-laboració que li convingui per tal
que el dia 19 de maig sigui un altre èxit.

Coincidint amb aquelles dates, es procurarà fer
la presentació del Centre de Bicicletes Tot-
Terreny (BTT) que esperem sigui un atractiu.
reclam esportiu i turístic.

PISTA DE PATINATGE

Atenent les peticions delsxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAskaters (pati-
nadors) de la Pobla i per tal de donar-los-hi un
lloc on puguin practicar de forma divertida i
segura el seu esport, estem estudiant la
construcció d'una pista de patinatge.

El problema -com gairebé sempre- es acon-
seguir la seva financiació, però procurarem
trobar els diners necessaris per a dur-ho a bon
terme.

FASE FINAL DEL CAMPIONAT DE CATALUNYA CADET FEMENÍ PREFERENT
Fruit de les conversacions mantingudes amb els representants de la Federació Catalana de Bàsquetbol

s'ha aconseguit que la Pobla sigui la seu de la celebració de les finals del Campionat de Catalunya Cadet
Femení Preferent, durant els dies 20, 21 i 22 d'abril. D'aquíes decidirà l'equip que representarà a Catalunya
a les finals del Campionat d'Espanya.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A ctiv ita ts a l P aveU ó M un ic ipa l d 'E spo rts
abríl;cbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAm a ig i j u n y 2 0 0 1ACTICITATS EXTRAESCOLARS

Organitza Patronat Municipal d'Esports de la Pobla de Segur.

*Gimnàstica rítmica. Monitora: Susana Sanabria *Basquet Monitor: Dani Mateo.
Dv. de 17,30 a 18,30h.;1er, 2n i 3r de Primària. Dmc. de 18 a 19h.;1r, 2njihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAi 3r de Primària.

Dj. de 19 a 20h.;4rt, 5è i 6è de Primària. Desdel4 d'abril fins el 20 de juny.
Des del 5 d'abril fins el 22 de juny. Soci 2.500 ptes. No soci2.900 ptes.

Soci 2.500 ptes. No soci2.900 ptes.

*Iniciació al Handbol Monitor Jordi Vilanova
Dll. de 18 a 19h.;31; 4t, 5è i 6è de Primaria.

Des del 2 d'abril fins el 18 de juny.
Soci 2.500 ptes. No soci2.900 ptes.

*Handbol Monitor: Josep Cuberes.
DU. de 20 a 21 h.;3r i 4tBAd 'E S a

Des del 2 d'abril fins el 18 de juny

Soci 2.500 ptes. No soci2.900 ptes.

*Futbol sala Monitor: Ivan Ortega.
Dv. de 18 a 19h.;lr i 2n de Primària.

Dv. de 19 a 20h. Alumnes de 3r i 4t de Primària.
Des del 6 d'abril fins el 22 de juny.
Soci 2.500 ptes. No soci2.900 ptes.

Més informació al pavelló.
Hi ha d'haver un mínim d'inscrits

per a què l'activitat es realitzi

ACTIVITATS DEL PAVELLÓ

*Ioga Monitora: Danne Smith
Dm. i Dj. de 17 a 18h.
Des del 3 d'abril fins el 21 de juny.
Soci: 6.050 ptes. (275 ptes./classe).

No soci: 7.700 ptes. (350 ptes./classe).

(mínim 15 persones per grup).
Dm. de 20a 2Ih.

Des del 3 de abril fins el 19 de juny.
Soci: 3.025 ptes. (275 ptes./classe).

No soci: 3.850 ptes. (350 ptes./classe).

14 * primavera ~ SOTA L'ARBRE* 22

*Preparació física

Monitors: Pep Fontelles i Gemma Algueró.
DU, Dmc i Dj de 21 a 22h.
Des del 2 d'abril fins el 28 de juny.

(mínim 10 persones per grup).
Soci: 1 mes, 4.000 ptes. (325 ptes./classe).

3 mesos 10.000 ptes.(275 ptes./classe).

No soci: 1 mes 5000 ptes. (415 ptes./classe).

3 mesos13.000 ptes. (360 ptes. / classe).
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J o r d is e x p o s a a la P o b la

Del dia 7 al 22 d'abril el
Molí de l'Oli acull l'ex-
posició de l'artista poblatà
Jordis, el qual, mitjançant
imatges antigues de sants,
aconsegueix confrontar
l'abans i l'ara (d'enllà a

ençà) de la visió de
l'artista sobre les icones
religioses.

L'espai que escull, el
Molí, fa que l'obra s'emmarqui dins un entorn que
recorda un edifici de culte, la qual cosa confereix a
l'exposició un aire de religiositat, aguditzat amb el
treball de les terracotes que representen els primers
transmissors del catolicisme a les nostres con-
trades, els ermitans.

L'exposició restarà oberta els dies laborables, de
18 a 21h. del vespre, i els festius de 12 a 14h. del
migdia i de 18 a 21h. del vespre (a excepció de
dilluns de Pasqua, que serà de 12 a 14h.).>\~

Imatge del quadre El Pantocrator

E ls a r t is te s p o b la ta n s a l C o m ú

Un altre any els artistes de la Pobla exposen
els seus treballs a la Sala Ribera de Segur,
entre els dies 7 i 29 d'abril del 200 I.
L'horari és els dies feiners de 19 a
20,30h. i els festius de 12'30h. a 14 h. i
de 18 a 20,30h.

La trobada i vernissatge d'aquesta
XVIII jihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAMOSTRA D'ARTISTES DE LA POBLA

serà el 14 d'abril a les 19h.
La mostra esdevé lloc de trobada i estí-

mul al col.lectiu d'amants i practicants de l'art.

Els artistes participants seran:Josep

Aguilar; Àngel Boixareu; Rossend Boixareu;

Rosa Buil; Maria Dolors Casal; Joan

Comenje; Esteve Deulofeu; Fitxa; Manel

Fontel/es; Maria José Gonzélez;

Goretty; Anna Jané; Eulàlia Maluquer;

Jordi Martí; Jaume Martínez; Pilar

Montané; Conxita Nogués; Joan

Parramon; Agustí Paüls; Xavier

Peruchet; Antoni Piedra; Albert

Postigo; Joan Puche; Daniel Ramoneda;

Carles Ros; Miquel Ruiz; Montse

Santamaria; Agustí Sel/art; Joan Subirà

(1923-1999); Josep Solanes; Maite Arilla.
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C R Ò N IC A D E L S E G LE X X zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Aprendre a veure el cinema des d'un punt de vista participatiu ha

estat la finalitat d'aquest seminari, que ha analitzat a fons la

memòria de l'individu, ha estudiat la imatge i on s'han debatut els

esdeveniments històrics atrapats dins la memòria del cinema.

El seminari Crónica del segle XX va començar el
passat mes de febrer i hi han participat unes 40 per-
sones d'arreu de la comarca, que s'han sentit molt
atrets per la dinàmica del curs, i per les explicacions
tècniques del seu professor Manel Dalmau Echalar.

Com ell mateix va definir, aquest encontre tracta de
ferxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA«un tractament visual sobre les informacions

històriques que han arribat a través dels mitjans de

comunicació i del cinema».Durant les sessions s'han
combinat classes d'anàlisi teòriques amb la projecció
de pel-lícules emblemàtiques, relacionades amb els
canvis polítics i socials del segle passat.

Alhora s'ha endegat un projecte de recerca de
noves visions, convidant als assistents a filmar els
seus propis reportatges que s'exposaran a partir
del mes de setembre.e

Cartell publicitari
de la pel.lícula

d'Stanley Kubrick.

Pel.lícules projectades al

cafè La Unión de la Pobla

de Segur:
-2 febrer: Baraka.1992.

Ron Fricke.

-9 febrer. Buena Vista

Social Club.

-16 febrer. La Huelga.

1924. Sergei Einsestein.

-23 febrer. Senderos de Gloria. 1957.

Stanley Kubrick

-2 març. El último. 1924.

Franz W Murnau.

-9 març. Tierra y Libertad. 1995.
Ken Loach.

-16 març. Un condenado a muerte se ha escapado.

1956. Robert Bresson.

-23 març. Teléfono Rojo. Stanley Kubrick

-30 març. La batalla de Argel. 1966.

Gil/o Pontecorvo.

-6 abril. El verdugo. 1963.

Luis Garcia Berlanga.

Les properes pel.lícules que es passaran
durant l'abril seran:
-La noche de los ldpices. 1986.

Hector Olivera.

-Flores de otro mundo. 1999. Iciar Bollarín.

-La otra América.1995. Goran Pascaljevic.jihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

EL CURS DE DJAMMBE TAMBÉ VA SER TOT UN ÈXIT

Durant els mesos de febrer i març el Molí de l'Oli va acollir elPrimer Curs de Percussió Africana
(Djammbe), portat a terme perMambe Dembele, un professor resident a la Fuliola, però originari de
Mali, el qual va ensenyar, durant deu dies els secrets i ritmes típics d'aquesta regió africana.

AI curs van assistir-hi uns 30 participants, no només del municipi de la Pobla, sinò també de diferents
punts del Pallars Jussà i Sobirà, els quals van participar, el passat dia 24 de març a una sessió de
demostració al Xiringuito. Està previst que pel proper aplec del Caragol de Lleida, aquests percussion-
istes, juntament als que han participat als cursets de Fragai de Lleida, s'apleguin en una gran festa.
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E l «R a i d 'O r» pe r a l'A nge l P o rte t cbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

N a v a r r a h a c o n c e d i t a q u e s t g u a r d ó a l p r e s id e n t

d e l 'A s s o c ia c ió C u l tu r a l d e ls R a ie r s d e la N o g u e r a P a l la r e sa ,

c o m a r e c o n e ix e m e n t a la s e v a ta s c a d e d i fu s ió d e l r a ie r s

a r r e u d e la P e n ín s u lazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

L'Associació Cultural dels sociació, Àngel Portet, en
Raiers de la Noguera reconeixement a la seva
Pallaresa participarà el prop- tasca de difusió dels raiers.
er dia 9 de juny a El lliurament es farà en el
l'Assemblea de l'Asociació decurs delxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA«Dia de la

Internacional de Raiers que Almadía» o «Almadiaren

se celebrarà a la Sala Eguna»el proper diumenge
Municipal de Congressos de 29 d'abril a Burgui (VaUde
Praga (Rep. Txeca). Roncal) on també rebrà
Actualment el president i el aquest guardó l'ex-ciclista
secretari d'aquesta Asso- navarrès Miguel Indurain.
ciació Internacional són Anteriorment havien rebut la
Angel Portet i Jesúst.-====::::=~~=;===::::::~~~~=-:---.J«Almadía de Oro» el fun-

Sdnchez, president i secretari dels raiers dador de l'Associació Almadieros Navarros,Javier

pallaresos. Els vicepresidents són l'italiàFranco Beunza,antics almadieros (raiers), els harrijasotza-
daBAR if , conservador del«Museo Etnogràfico degli iles (aixecadors de pedres)lñaki Perurena i Mikel

Zattieri del Piave» i l'austriac Kurt Maier, anteri- Saralegui i el premi Príncep d'Asturies de
or president. El president dels Raiers de la Ribera Investigació Científica,Pedro Miguel Etxenike.

del Segre, enVicenç Aubet,n'és el tresorer. Per acabar, recordar-vos que la propera Diada
Aprofitem per informar-vos que els raiers de dels Raiers se celebrarà els dies 30 de juny i l' 1 de

Navarra han concedit el seu màxim guardó, la juliol amb un programa d'actes que s'està acabant
«Almadía de Oro» (Rai d'Or), al president de 1'as- de confeccionar en aquests moments.e

.............. , .
.----------.,,- ...

....... S Per primer any, la Comissió de Festes, portà a terme el Ball deCap d'Any, el qual
..................:.. ~)l¿~\~e"\ e"s va ser amenitzat pel conjuntCamelot,a més d'una sessió de discoteca, homenatge

.......... ~~~S. & O S \ ' \~se" s . . . . . al l'emblemàtic Pruden's.

\S ~\,;e\S~~'S~s\~oS"~,, \~o~"'" Així mateix, la Comissió va organitzar, durant els dies 24 i 27 de febrer, els actes
~ ~. ~ ,,\S,\J~\Sí.\~eSs~\· ~~, relacionats amb el Carnaval: la típica escudella, a la qual s'hi van sumar els
~~'\Os,,~s~S~í.\~~~\.\~~~,~ss\'O~\ ramaders i carnissers de la vila, que col-laboraren cedint la vedella que es va
"~,, ~s~\0 s ~ \ . \ \\ ~oco\~ ~~\"'~ _......coure per fer un tastet, i que va tenir com a novetat els més de 400 bols de
.....~e~~~~\~~e\~so sesoS~e\S'e\SS í.\~e ceràmica que es van repartir .

-,~o"'~~~,,~~\"~.,~e ~ ,~,,\ ~e.s\\~s, Cal dir que aquest any vam trobar a faltar la presència deManolo Perati,-,c~..,. ,;:\\.\e •",s,o "'~\\ ,,\' '.,. , d' d .
.......~co\\\'co~'''' \Se" \.\\"~ é,\ I~rganttzador d aquest mar urant els darrers anys,I al qual, des

-,~ •.\~ os\~\.\ ••.etOS 'e~ 'O d aquestes ratlles volem recordar.
...e~ .~'" 'e~'" ~" .....
.~ ~~\S) ~e"e. e"s ~o ..' A la tarda s'hi van portar a terme les activitats pels més petits, amb xocolatada

...~~\.\~ ~ •• ' s'......... inclosa, i , per finalitzar, el ball de disfresses, amenitzat pel l'orquestra Welter's.
-,.....~\i-Ò~~'...........Dimarts a la nit, com ja és costum, l'enterrament de la sardina va centrar l'atenció del dia, i

............durant el sopar s'hi van repartir més de 30 quilos de sardines.

. . . . . . . I a c o m is ió d e fe s te s .. . . .
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E LS E S TU D IA N TS E S M A N IFE S TE N cbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

E l p a s s a t 3 0 d e m a r ç e ls a lu m n e s d e B a tx i l le r a t v a n s o r t i r a l ca r r e r p e r

r e iv in d ic a r la m i l lo r a d e l 'e n s e n y a m e n t p ú b l ic . D u r a n t m é s d e d u e s

h o r e s v a n m a n i fe s ta r - s e p e ls c a r r e r s d e la P o b la , r e u n in t m és d e 2 0 0

p e r s o n e s . I n c lo ie m e l te x t d e le s d e m a n d e s q u e v a n fe r p ú b l iqu e s

a p r o f i t a n t la c o n v o c a tò r ia d e v a g a e s c o la r a r r e u d e C a ta lu ny a .

Els estudiants de Batxillerat de l'lES de la Pobla
de Segur es manifesten:
- Contra la nova reforma educativa que inclou
una pr,<?vapreselectiva anterior a la selectivitat i
la voluntat de separar els alumnes segons el seu
rendiment escolar.
- Per la millora de l'ensenyament públic,
incloent:
Millora de professorat.
Millora de les ínstal-lacions.
Millora del material escolar.
- Per què 1'ensenyament públic i gratuït ho
sigui realment; que el preu dels llibres, les
fotocòpies i tot el que fa referència a material
escolar desaparegui.
- Per a la millor informació dels alumnes per
part del centre, per tot el que fa referència a
sortides universitàries i sortides laborals.

E LS E S TU D IA N TS D E P A LE O N TO W G IA

D E S A LA M A N C A , D E N O U A LA P O B LA

Com cada any per aquestes dates estudiants
de l'especialitat de Paleontologia de la facultat
de Ciències de la Universitat de Salamanca
tornaran a visitar la nostra comarca com a com-
plement de l'activitat que porten a terme dins
aquesta disciplina universitària.

Els més de 200 alumnes que arriben el proper
17 d'abril són conduïts pel catedràtic de
Paleontologíia Jordi Civís, el qual ha introduït
aquesta ruta natural dins el programa docent,
obligatori des d'ara, en aquesta facultat.

18 * primavera ~xwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBASOTA VARERE* 22

Expressant també el desig d'incrementar les
oportunitats per als joves.
- En contra de l'existència d'universitats privades
que afavoreixen als benestants econòmicament
i els deixen lliures de tota mena de pressió pel
que fa a notes de tall.
- Contra 1'obligació de realitzar un treball de
recerca a finals de Batxillerat únic i exclusiu
de les terres catalanes.
- Per a l'ampliació de les universitats públiques
i en conseqüència els descens de les notes
d'entrada.
- Per a l'increment d'ajuts i beques als centres
públics i als seus estudiants i per al' abolició
d'ajuts als centres privats.e

Firmen els alumnes de Batxillerat

de l'lES la Pobla de Segur.

Icn ites de la P osa (Isona )
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RESTAURACIÓ DE MOBLES
I EINES DE CAMP

Curs organitzat per Unió de Pagesos i impartit perxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Alfons Gilavert, tots els dissabtes des del 7 d'abril
al 16 de juny (excepte Setmana Santa).
L'horari és de 10 a 14h.
Apunta't a l'oficina d'Unió de Pagesos.
Tel. 973 6601 25.

La Coral Verge de Ribera de la Pobla de Segur
està treballant des de l'any passat amb la idea d'orga-
nitzar una trobada de les quatre Corals que hi ha en actiu
a la nostra comarca, que són a més de la nostra, l'Orfeó i
la Coral Polifònica de Tremp i la Coral d'Isona, quedant
oberta en el futur a altres possibles grups, ja siguin del
Pallars Jussà o del Sobirà.

Agraïm d'antuvi la bona disposició que han mostrat
aquestes corals i l'Orfeó perquè aquesta trobada no fos
només una quimera i esperem que en els pròxims anys
tingui continuïtat en les seves localitats.

Aprofitem aquestes línies per convidar-vos a tots els
pallaresos i visitants, amics de la música i especialment
del cant coral, al Concert que tindrà lloc el dia 29
d'abril al Cinema Avenida de la Pobla de Segur.

Contem amb la vostra assistència i esperem disfrutar-

ho tots plegat. Coral Verge de Ribera.

ESCLAT D'ART
Com cada any, el CEIP els Raiers torna a orga-

nitzar l'Esclat d'Art, que com sabeu demostra
l'habilitat dels nens i nenes des de P3 fins a 6è
d'aquest coLlegi al voltant d'una escenografia
concreta.

Aquest any el tema és el Tren, i tindrà lloc el pro-
per dia 4 de maig a la tarda al cinema Avenida.

La Associació Cultural Comú de Particulars
presenta les activitats que es duran a terme:
- 8 de maig. Aplèc de San Miquel. Benedicció dels
pans a les 8 del matí, davant de l'església de la Pobla. A
continuació repartiment en el camí d'accés a l'Ermita.
- XIX Certamen Literari, amb el tema«2001, any del

voluntariat». Entrega de guardons el primer dijous de
juny, dia 7.
- Del 7 al 29 d'abril XX mostra d'artistes de la Pobla.
Inauguració i vernissatge, diumenge 14 abril a les 19h.
- Del 27 d'abril al 13 de maig, exposició de
pintures de Carmen Guerra.
- Els dies 2 i 3 de juny inauguració de l'Exposició
Conjunta d'Artistes dels Pallars i la Ribagorça i els
Artistes de Coustala a Tolouse i le Fousseret
(França) que romandrà oberta fins l' 1 de juliol.
- . 1r dijous de juny, entrega de guardons del
Certamen Literari amb el tema«2001-any del volun-

tariat». Els treballs es podran entregar fins l'ultima
setmana de maig.

AROMATERAPIA
Els propers dies 28 i 29 d'abril se celebrarà aquest
curs al Molí de l'Oli, impartit perCèlia Cuña.

En aquest curs aprendreu de forma pràctica i
teòrica com fer cataplasmes, mascaretes i a elaborar
el vostres propis cosmètics naturals, tot descobrint
l'art de la destilació de les plantes.
Informació a la Botiga El Bosc.cbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

N A T A L I C I S
2 del 2000 .

. Nascuda el 27 del 12 del 2000.

t el 13 del 01 del 2001 .

. Nascuda el 16 del 01 del 2001.

1 del 2001.

"".""".rOS. Nascuda el 10 del 02 del 2001.
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d'enllà a ençà
exposició de

pintures i esculturesZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

JO R D IS zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A J UNT A M E N T DE • LA Po 8 L A DEBA S E G U R.
Palla rs Jussà t:!,iífiiit:!, Lleida
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