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Al juny del 92, ara fa deu anys, sortia el

primerwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBASota l'Arbre.

Era un any després del núm. 100 deLo Raier,

dotze del primer exemplar deEscudella 2 i setze
de la primeraEscudella, que l'any passat hagués
fet vint-i-cinc anys si no hagués desaparegut.

U s preguntareu per què he començat aquesta
editorial amb tots aquests recomptes d'anys en
lloc de dir simplement que amb aquest número
de Sçta l'Arbre es compleixen deu anys de la

seva existència. El motiu es perquè m'ha agradat
recordar i comprovar que la voluntat de comuni-
cació a la Pobla be de lluny, i malgrat els alts i
baixos i inclús la desaparició d'alguns mitjans,

aquesta quasi necessitat de interrelació escrita ja
ve de fa anys. I el que encara és millor, totes
aquestes publicacions, deixant de banda alguna
publicació intencionadament tendenciosa, l'únic
que pretenien i pretenen és fer una crònica
esperançadora i positiva de la nostra vida, com a
poble i com a comunitat integrada en el context
d'unes comarques de muntanya i d'un país.

Aquesta feliç sensació la vaig tenir l'altre dia
quan remenava capses plenes de papers (m'agra-
da molt guardar papers), vaig trobar els primers
números de les«Escudelles» i al comparar-los
amb elsSota l'Arbre vaig comprovar que, com
no podia ser d'altra manera, aquesta voluntat
d'informar «creant poble» ja era present. Aquesta

manera d'arribar a tots els poblatans, allunyada
de la informació interessada, plena de mentides i
mitges veritats, és la que la majoria, per no dir
tots, volem trobar en les publicacions que surten
de la Pobla i també de la comarca.

Per tot això us puc assegurar que seguirem

explicant que fan a la Pobla i per la Pobla totes
les administracions i els seus representants que,
amb una categoria institucional inqüestionable
lluny de partidismes, ens ajuden a dur a terme
els projectes per millorar la nostra qualitat de
vida. Què fan les entitats perquè amb la seva
inesgotable activitat, converteixen la Pobla en
un model quasi únic de societat participativa,
sempre present en la vida quotidiana. Què fan
les persones que han fet de la seva vida una
entrega al servei del poble. I en resum, QUÈ
FEM ENTRE TOTS PER ACONSEGUIR LA
POBLA QUE VOLEM.

I serem tots aquests, els que amb alegria i reno-
vada il-lusió ens preparem per gaudir un any més

de la festa de la Verge de Ribera, del
Promopallars, de la diada dels Raiers, de la
festa dels Bombers, de la Festa Major i de totes
aquelles festes dels barris que acabant amb la

Festa Major de Sant Joan de Vinyafrescal,
espero i desitjo de tot cor facin d'aquest estiu un
nou i inoblidable referent per a tots nosaltres i
pels qui ens visitin. Sobretot, siguem prudents i
sapiguem disfrutar de les festes sense posar en
perill el final feliç de les mateixes.

Amb la confiança de poder celebrar tota
aquesta joia festiva sense tindre que lamentar
cap incident, rebeu els millors desitjos de tot el

consistori i també els meus perquè disfrutem
d'unes Bones Festes Majors.
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Qualsevol persona no resident a la Pobla

que desitgi rebre un exemplar deSota l'Arbre
només cal que ho comuniqui a l'Ajuntament

i l'hi farem arribar.

sotalarbre@ eresmas.com



EL SENYOR FORGA zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Mo[teswvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAvegaòes} no

sabem per què} ens ve a [a
nostra memòria el recorò
òe persones que han estat

fonamentals en [a nostra

viòa i [[avors} fins i tot}
ens òo[ una mica aquest

oblit involuntari} e[ no

haver-les tingut sovint

més presents.

si no fos per alguns
homes orgu[[osos òe [es
seves arrels} [es òaòes·

històriques els fets més

importants òe molts pobles

passarien a[ més fosc òe[s

oblitszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAi òurant [es gene-

racions posteriors es per-
òrien coneixements sem-

pre valuosos òe[s seus

avantpassats.

Afortunaòament} a [a

Pobla òe Segur hem tingut

[a sort òe comptar amb

vi [atans com: CEFERÍ ROCAFORT r SAMSÓ} LLUÍS

CASANOVAS t BORRELL} RAMON BOIXAREU l ARENY}

LLORENÇ SANCHEZ r VILANOVA} LLUÍS CASANOVAS r

MALUQUER iMANUEL GIMENO I LLARDEN que han estat

capaços òe recuperar a través òels an~s} amb treba[[}

esforç i constància} [a major part òe [a història que

avui coneixem òe[ nostre poble.

Tot aquest preàmbul és per recoròar que si [Ia.l1~

1968 es publicava} como a mostra ò'estima} agra1ment
i respecte} el [[ibre Un yom6re ensu viòa òemaestro,

òeòicat a[ nostre inob[iòab[e Mestre sen~or JESÚS

FORGA I GORDó} va ésser gràcies a [Iimpu[s ò/un

ò/ aquestos historiaòors i ex òeixeb[e que va saber

aglutinar en aquest [[ibre un cúmul òe sentiments}
òaòes i anècòotes òla[guns òels molts ex alumnesòe[
sen~or FORGA.

E[ òia 5 ò'abri[ òe[ 2.001

s/ acomplia el centenari òel

naixement òel que haviaòe
ser un òels mestres més

carismàtics} òe més bon

recorò i a[ que} generacions

òe pob[atans òevem} apart

ò/uns coneixements} una

formació ètica i moral}

mèrit òe [a seva vocació per

hnsen~ança. El òia 9 òe
jun~ ò'enguan~ tinòrà lloc
el 2.5e aniversari òe la seva
mort.

De tant en tant és bo

« recoròar) fer un parèntesis

~ en [a nostra viòa més o
~ men~s agitaòa} i és bo òe
~ pensar que bona part òe[

"'-'----'~ que som ho òevem a unes

persones -eís nostres pares}

els nostres mestres- que un
òia van esmerçar el seu

temps} coneixements i
paciència en ensen~ar-nosieòucar-nos.

E[ sen~or Forga farà 2.5 an~s que no està entre
nosaltres. Mo[ts òe[s nostres fi[[s ja no van tenir [a

sort òeconèixer-lo i apreciar-lo. A[guns només saben

que hi ha un carrer amb el seu nom. Ara he tornat a
fu[[ejar el [[ibre Un yom6re ensu viòa òe maestro,

cosa que recomano com a merescut homenatge a[ qui

fou un gran mestre i qui forma part ja} com a
personatge iUustre}òe [a bistòria òe [a nostra Pobla.

Queòin} òoncs, aquestes rat[[es com un testimoni per

futures generacionsòe[ que va ser per a molts pob[a-

tan s el sen~or FORGA: un Mestre} un amic i un segon

pare} a[ que mai poòrem agrair proutot el que va fer

per nosaltres òesòe[ seu magisteri.. .

Joan Coloma¡Llevat.
La PoMa òe Segur; març òe2.002.

8 de m aig de 1962.

E l senyor FORGA i quatre a lumnes

fo tografia ts d ins de l'an tiga esg lés ia de

Sant M iquel.
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RESUM DELS PLENS

Ple extraordinari 21/3/2002

I. Informes de Presidència.KJIHGFEDCBA
*wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAEl dia 20 de febrer es va lliurar al Centre de Promoció de la Cultura Popular i

Tradicional CatalanazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAper part de l'Associació Cultural dels Raiers de la

Noguera Pallaresa i els alcaldes de l'Ajuntament de la Poblade Segur i de

l'Ajuntament de la Conca de Dalt, la documentació oportuna proposant

que la Diada dels Raiers sigui declarada com a Festa d'lnterés

Nacional de Catalunya.

* AI BOE de 14 de març de 2002ha sortit publicada la licitació promoguda

per la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre de les obres de condiciona-

ment de la llera del riu Flamisell que aquest Ajuntament havia demanat en

repetides ocasions, i es previsible que les obres s'acabin abans de l'acaba-

ment d'any.

* El Consell Comarcal del Pallars jussòha notificat l'establiment de les rutes

de transport interior de passatgers amb parada a l'HospitalComarcal.

Aquesta alcaldia ha comunicat a l'ens comarcal que les rutesque passen per

la Pobla (Buira i Llussà) haurien de parar a l'estació d'autobusos o en un

lloc convingut que tothom sabés, i que tinguessin serveis eldimecres ja que

és el dia de mercat setmanal a la població.

2. Inclusió de l'obra d'adequació de l'accés al Centre d'Atenció

Primària en el Pla Únic d'obres i serveis de Catalunya, anualitat de 2002.

Acceptació d'ajut, de la normativa del Pla i compromisos d'execució. El

pressupost és de I66.206,04€ , amb una subvenció del PG de 86.478,80€

i una subvenció de DL de 29.865,43€.

3. Inclusió de l'obra de pavimentació de l'accés al nucli de Sant

Joan de Vinyafrescal en èl Pla únic d'obres i serveis de Catalunya,

anualitat de 2002. Acceptació d'ajut, de la normativa del Pla i compro-

misos d'execució. El pressupost és de 48.895,57 €, amb una subvenció

NA de 34.226,89 €.

4. Inclusió de l'obra de condicionament sala cultural en el Pla

Únic d'Obres i Serveis de Catalunya,anualitat de 2002. Acceptació

d'ajut, de la normativa del Pla i compromisos d'execució. Pressupost de

54.503,49€, amb una subveció PG de 36.000,32 €.

Ple extraordinariRQPONMLKJIHGFEDCBA8 /4 /2 0 0 2

Atès que el regidor Sr. Ramon Sotres Aytés, que té atribuidesdiverses (uncions,

en datazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA28 de març de 2002, ha presentat la renúncia al còrrec i que el Ple

d'aquesta corporació en sessió previa d'aquesta mateixa data n'ha près coneix-

ement, declarant la vacant en el còrrec electe, es procedeixa:

I. Designació i nomenament de nou tresorer municipal.Sr. José

Lorenzo Alonso Ve iga.

2. Designació de substitut de membre de la Comissió Especialde

Comptes. Sr. Pablo Antonio Surribas Camps.

3. Elecció de substitut de membre per a formar part del Consell

d'Administració de la Fundació Pública M unicipal Residència

Sanitària Nostra Senyora de Ribera.Sra. Dolors Echalar Rubió.

Ple ordinari 2 5 /4 /2 0 0 2

I. Informes de Presidència.

* El 9 d'abril de 2002 el Sr. Alcalde Narcís Balagué i Bosch i el regidor i coor-

dinador esportiu del Patronat Municipal d'Esports Sr. Domingo Sónchez

Sónchez van visitar les instal-laclons de la piscina coberta de la ciutat de

Balaguer per tal de cercar informació sobre el seu funcionament i possi-

bles alternatives de finançament d'una nova construcció davant la negativa

de la Secretaria General de l'Esport a atorgar a aquest Ajuntament la sub-

venció econòmica que reiteradament se li ha sol·licitat.

* S'està netejant el camí que puja cap a la muntanya de Santa Magdalena, pen-

sant, no només en la baixada de falles, sinó també en obrir unanova via

perquè tothom que ho desitgi pugui accedir còmodament al capde dit;

muntanya i configurar d'aquesta manera una nova ruta excursionista al

nostre municipi. És un pas que també, fins que no es crei la pista forestal,

servirà als bombers en les tasques de prevenció d'incendis.

* S'ha arribat a un acord amb l'lncasolper a llogar el local que aquest organ-

isme té a l'Av. Estació 24, d'una superfície de 150m' a un preu, que s'en-

ten simbòlic, de 90,15 € mensuals, mantenint l'opció de compra al mateix
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preu que avui se'ns ofereix de 36.500 € durant 10 anys. El local es desti-

narà a la seu de l'empresa municipal de recent creació.

* Davant la problemàtica i el malestar que està produïnt entrela població les

actuacions dels Mossos d'Esquadraper la realització de controls d'alcoholemia

en el centre de la Pobla, s'ha mantigut una conversa amb el Director

General de Trànsit de Lleida, Sr. Joan Delort, que es va con prometre a tenir

una reunió amb els alcaldes de la comarca per a unificar criteris d'actuació.

En cap cas l'Ajuntament de la Pobla defensarà la postura d'admetre que es

pot conduir en estat d'embriaguessa, i per això estarem sempre disposats a

col-laborar perquè això no es produeixi i menys en el jovent.

2. Sol-licitud al Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca

de la Generalitat de Catalunya perquè autoritzi a Endesa

Distribución, SLU, a segregar d'una finca matriu una porció de

terreny, que conté una edificació existent, per cedir-la a títol

gratuït a aquest A juntament amb destí a la creació d'un centre

especial de treball i centre ocupacional per a persones amb dis-

m inució. Comprenen l'edifici dels antics habitatges de productora «Casa

empleados PFM» i els terrenys que hi limiten de forma immediata situats

al sud de l'antic camí a Gerri de la Sal a segregar de la finca matriu.

3. Aprovació de la concertació d'una operació de crèdit amb

destí a les obres de reforma de les plantes de Casa M auri (Casa

Consistorial) i acceptació de la subvenció de la Diputació de

Lleida en el cas de ser atorgada d'acord amb les normes regu-

ladores. La operació de crèdit, en la modalitat de prèstec a llarg termini

es tramita amb la Caixa d'Estalvis de Catalunya, per un import de cent

cinquanta mil dos-cents cinquanta-tres euros (150.253 €).

4. Aprovació de la concertació d'una operació de crèdit amb

destí a l'adquisició de local i obres de condicionament de Sala

Cultural i per a part de les obres de reforma de les plantes de

Casa M auri. La operació de crèdit, en la modalitat de prèstec a llarg ter-

mini es tramita amb la Caixa d'Estalvis de Catalunya, per un import de

setanta sis mil cinc-cents quaranta-set euros (76.547 €).

5. Aprovació del conveni entre la Diputació de Lleida, els

Departaments d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, de Governació

i Relacions Institucionals, de M edi Ambient i de Política

Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya, el

Consell Comarcal de Pallars Jussà, l'A juntament de la Poblade

Segur i l'A juntament de Conca de Dalt per a l'execució de les

obres de construcció d'un nou pont sobre el Noguera Pallaresa

a la carretera LV-5 182 de la Pobla de Segur a Aramunt. El finança-

ment d'aquestes obres, distribuit entre les administracions participants,

serà el següent: Diputació de Lleida, el 30%; Generalitat deCatalunya,

60%; Consell Comarcal del Pallars Jussà, 6%; Ajuntament de la Pobla de

Segur, 2%; Ajuntament de Conca de Dalt, 2%.

6. Aprovació del conveni entre el Departament de Política

Territorial i Obres Públiques i l'A juntament de la Pobla de Segur

per a l'ordenació a través de l'Institut Català del Sòl, del conjunt

històric, en l'aplicació de 1'1% cultural. Atès el deteriorament físic i l'en-

velliment progressiu del patrimoni arquitectònic i dels nuclis antics de les ciu-

tats i viles de Catalunya, es fa necessària lacol-laboració de totes les admin-

istracions implicades, especialment de la Generalitat i ladels Ajuntaments, a

fi d'aturar-ne la degradació arquitectònica i urbanística, així com la pèrdua

dels valors històrics i culturals. L'Institut Català del Sòl durà a terme, en el

trienni 2002-2004, l'obra «ORDENACiÓ DEL CONJUNT HISTORIC», de

la Pobla de Segur, d'acord amb el projecte corresponent, al qual la Comissió

de Seguiment, o els tècnics que aquesta designi, donin la seva conformitat. El

pressupost de les obres previstes és de 360.607,27 €, IVA inclòs.

7. Formulació d'al' legacionsals Estatuts del Consorci GeoCampus

Catalunya. Atès que aquest Ajuntament ve col-laborant amb la Universitat

de Salamanca, Càtedra de Geologia, en les activitats d'investigació i pràc-

tiques que els seus alumnes realitzen regularment en el municipi i comarca

del Pallars Jussà, el Ple ha acordat formularal-legació al procediment

d'aprovació inicial dels estatuts del Consorci GeoCampus Catalunya per a

que s'inclogui a l'Ajuntament de la Pobla de Segur en la composició del ens

que constituiran el consorci Geocampus Catalunya, articleI dels estatuts, i

amb els drets i obligacions que com a membre li corresponguin.
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R A M O N SOSTRES
••• QUE HA REGALATnmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA20 ANYS AL SERVE I DE LA POBLA DE SEGUR , ALGUNS

EN ÈPOQUES D IF ÍC ILS , I 16 DELS QUALS HA ESTAT TINENT D 'ALCALDE . DES

D 'AQUESTES PÀG INES ET VOLEM FER ARR IBAR , EN NOM DELS TEUS

COMPANYS I DE TOTA LA POBLA , EL NOSTRE MÉS S INCER I PROFUND AGRA ÏMENT.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Senyores i senyors regidors, companyes i companys:

Si és difícil expressar amb paraules els sentiments, encaraho és més

posar aquestes paraules sobre el paper perquè siguin fetes públiques

solemnement en un acte de tanta trascendència com és el Ple dela

Corporació de l'Ajuntament.

Però encara costa més si aquests sentiments són fruit de la con-

vivència personal que ha estat inclús major que la enriquidora i profi-

tosa relació entre dues persones que han conviscut treballant, colze a

colze, durant més d'una dècada, per dur a terme un engrescador pro-

jecte que pot resumir-se en un nom: La Pobla de Segur.

«Mentre uns deixaven passar el temps esperant que arribessin èpoques

millors, d'altres vàrem creure que, encara que fos amb dificultats, calia tre-

ballar per la Pobla». Amb aquesta clara i contundent frase que tu,

RAMON SOSTRES AYTÉSvas pronunciar el 1991, en el primer i únic mít-

ing en que has intervingut, vas dir tot el que havies de dir i vas fer callar

a tots aquells que no entenien, o millor dit, no volien entendre el

perquè havies dedicat durant la dictadura, part dels millors anys de la

teva vida a treballar per a la gent de la Pobla, tot i afirmant alguns, amb

veu baixa, que si ho feies era perquè alguna cosa en volies treure.

I de ben cert que en vas treure. Però no el que aquells falsos pobla-

tans es pensaven. En vas treure una ferma i decidida voluntatde con-

tinuar treballant per aquest poble que t'estima i que tu, al llarg dels

anys, t'has fet teu. I va ser aquesta constància la que, com a bona lla-

vor, va anar creixent fins que, dotze anys després

d'aquella primera experiència i amb la teva, a

vegades incompresa però sempre justificada

manera de fer les coses, vas creure que era l'ho-

ra de tornar-hi.

Així doncs et vas posar a treballar i vas anar

configurant una engrescadora candidatura pels

Socialistes de Catalunya a les eleccions municipals

del 1991, amb l'objectiu de treure a la Pobla de

l'ensopiment que patia i esborrar, per sempre

més, l'enfrontament que les eleccions del 1987

havien provocat entre alguns dels seus ciutadans.

Per aconseguir-ho ens vas demanar la col·labo-

ració a molts. Persones que potser no érem els

millors, però tu sabies que ho donariem tot per la

Pobla.

Personalement a mi aquells quatre anys també

m'havien ensopit, però al ser tu qui m'ho dema-

nava no podia negar-m'hi i més pensant que entre tots podríemacon-

seguir que enRAMON SOSTRES AYTÉSfos el proper alcalde que la Pobla,

sens dubte es mereixia.

Per primera vegada vull dir, publicament, que vas actuar comun

experimentat, gran i honest estrateg polític, ja que, no em pregunteu

com, aconseguires canviar l'intenció de tots els presents per a què en

la votació que vàrem fer per escollir el cap de llista i per tant candidat

a l'alcaldia, només obtinguessis un sol vot, el meu, mentre tots els

demés, inclós tu mateix, ja podeu imaginar-vos a qui van votar. On

s'havien quedat aquells que un dia van dir que si ho feies era perquè

alguna cosa en volies treure?

Una vegada més, i ara ja no puc esperar més a dir-ho, l'estimat

RAMON va saber treballar per aconseguir el que ell creia que era millor

per la Pobla. I així, un engrescat i entusiasta equip de gent va aconseguir

el suport de poblatans i amb aquest aval democràtic i enriquits amb les

diferents maneres de ser i de fer de cadascú, ens vàrem posar atre-

ballar al servei de la Pobla. I també aquí el Sr.SOSTRES aconseguí, amb

poques paraules però amb molts fets, que tots, treballadorsi polítics,

donéssim el millor de tots nosaltres.

AI cap de quatre anys amb noves incorporacions el poble ens va

renovar la seva confiança i tu,RAMON, aquesta vegada ja no vas haver

de dir res, perquè tot ho havies dit i demostrat treballant.

I encara, quatre anys després, en aquesta darrera legislatura vas tornar

a acceptar presentar-te donant així solidesa a un jove i renovat equip que

va tornar a rebre la confiança de La Pobla. Potser en aquesta ocasió, que

vaig ser jo qui t'ho va demanar amb més insistència, vares sertu el que

no vas saber dir que no i un cop més no calgué que donessis explica-

cions. Ara tots ja sabíem que, qui en treia «alguna cosa» de lateva dedi-

cació i esforç a l'Ajuntament no eres tu sinó tots els poblatans.

Avui ens has tornat a donar exemple amb la teva manera de fer les

coses. Has obert la porta d'aquesta casa a un nou company de lanostra

candidatura i, amb aquest gest has tancat honrosament una llarga i profi-

tosa trajectòria de servei als poblatans. En el fons has tornat a repetir

amb gairebé les mateixes paraules, el que ens vas dir la primera vegada:

((Mentre uns han deixat posar

el temps d'altres hem trebal-

lat».

Estimat RAMON, no dubto

que ho creuràs si et dic que

tant a mi com a la resta de

companys ens hagués agra-

dat poder fer, amb més

solemnitat, aquest acte de

Renúncia al teu merescut i

reiteradament renovat

càrrec de regidor de la

Pobla de Segur. Però potser

tu has volgut que aquest

Consistori en prengués

coneixement en un marc

més íntim i més auster,

rodejats de símbols que

denoten que el nostre Ajuntament està d'obres per ampliar i moder-

nitzar les seves dependències, però també per consolidar encara més la

voluntat dels teus companys perquè l'objectiu pel que tant tots hi hem

treballat plegats sigui una realitat:un millor i més pròsper futur per

a la Pobla de Segur. Per aconseguir-ho sàpigues que no et fallarem, i

també estem segurs que sempre podrem comptar amb tu.

Sr. RAMON SOTRES AYTÉS, regidor, tresorer i l'' Tinent d'Alcalde de

l'Ajuntament de La Pobla de Segur, en nom de tots,

MOLTES GRÀC IES ."

Narcís Balagué i Bosch

La Pobla de Segur, 8 abril de 2002.
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D is c u lp e s a ls v e ïn s d e l fedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAC A R R E R D E LA R IB A zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Amb motiu de les obres de canalització del gas i de la substitució de les canonades
d'aigua potable es va creure oportú, ja que era una vella reivindicació dels veïns,

renovar tot el paviment d'aquest carrer. No obstant, les dificultats d'aquesta obra van
ser presents des del primer moment, ja que la situació dels altres serveis van complicar

la ínstal-laclé de l'aigua i del gas, provocant que l'obra s'allargués més del compte.
Tot i que l'Ajuntament ja disposava de finançament -i inclúsdes del mes de gener

d'aquest any ja s'havia encarregat el material necessari per a l'obra-, al no aconseguir
contractar cap empresa per a la realització del paviment aquest carrer no

s'ha pogut condicionar deñnitivament fins a primers de juny.
.,_ Malgrat tot, des d'aquí volem demanar disculpes als veïns i confiem en veure

ben aviat el carrer en perfectes condicions. Gràcies per la paciència.ezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

•casa m aun s e g u e ix entre b a s t id e s wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

La restauració dels interiors i l'habilitació de nous espais per a adaptar-se a les necessitats de l'Ajuntament, continuen

a bon pas, tot i que el procés és llarg i provoca incomoditats tant per als treballadors com per a la resta de poblatans que

han de visitar el Consistori. Des d'aquí demanem disculpes atos els que heu hagut de patir la pols i el soroll de Casa

Mauri, i esperem que ben aviat pugueu gaudir d'aquest vell (ibell) espai totalment renovat .•

6 * estiu ~SOTAL'ARBRE*KJIHGFEDCBA2 7



A c tu a li tz e m e ls fedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBASENYALS DE TRÀNS IT zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

LA NBCBSSITAT D'ORDBNAR LA CIRCULACIÓ A LA POBLA, QÜBSTIÓ QUB JA PREOCUPAVA ALBS

AUTORITATS VIÀRlBS, HA FBT QUB L'AJUNTAMBNT DB LA POBLA AVAN CÉS LA REALITZACIÓ DB LA

SBNYALITZACIÓ HORITZONTAL DBLS CARRERS QUB PRESBNTAVEN UNA PROBLBMÀTICA MÉS ACUSADA

A L'HORA DB DISTRIBUIR I REGULARITZAR BL TRÀNSIT RODAT.

La regidoria d'obres i serveis es
posà en contacte amb diferents

responsables de la Direcció General
de Trànsit i de l'Autoscola Pallars

que assessoraren els tècnics i opera-
ris de l'empresa pública municipal
de la Paeria (Ajuntament de Lleida)
per senyalitzar correctament les
interseccions dels carrers que pre-
sentaven més problemàtica, com

són l'avinguda Sant Miquel del Pui
amb l'avinguda Catalunya, i l'avin-

guda Madrid amb la mateixa avin-
guda de Sant Miquel del Pui.

Aquesta actuació, provisional i
prioritària ha anat complementada amb la
senyalització de diferentswvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAstops en zones que pre-
sentaven un cert perill vial com són les de l'Avda.

Pirineus amb l'Avda. Sant Miquel
del Pui, les interseccions dels

carrers que donen sortida a l'Avda.
Verdaguer, catalogada com a via
prioritària N-260, i la dels carrers
del barri de l'Estació que con-
flueixen amb la carretera C-13

(Avda. Estació).
A més s'han pintat diferents

passos de zebra pel centre de la
població, la qual cosa ha de suposar
una millora pels vianants.

L'Ajuntament està treballant per
portar a terme l'asfaltat dels carrers
de la població, un cop finalitzin les

obres de la canalització del gas i de l'aigua, la qual
cosa comportarà, sens dubte, la senyalització

horitzontal de tots els carrers.e

COM ES D IUEN ELS ARBRES DE LA POBLA?

Com ja es va informar
en passades edicions
d'aquesta revista, s'es-
tava portant a terme

l'estudi i retolació
dels diferents expo-
nents d'arbres del nos-
tre municipi, els quals
se centraven, bàsica-

ment, en la zona del
parc municipal, la

residència Verge de
Ribera, els jardins de
l'Ajuntament i el
col-legi els Raiers.

Després d'un llarg treball delicat i especí-
fic, per fi els cartells, confeccionats grà-
cies als dibuixos d'HELENAGABÀsi l'estu-

di de XAVIER GARRETA, han estat
col-Iocats enfront els arbres més interes-
sants i representatius. D'aquesta manera
podem contemplar i aprendre a diferen-
ciar un pi blanc, una sequoia, la tuia, la
cryptomeria, el llorer, l'avet de Douglas,
el plataner fals, les magnòlies, i així fins a
27 exponents. Des de l'Ajuntament s'està
treballant per confeccionar una petita guia
d'aquests arbres, la qual cosa permetrà
conèixer millor la rica flora del nostre
municipi.

27zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA*KJIHGFEDCBAS O T A L 'A R B R E ~ e s t iu * 7



P ~ d '~ RQPONMLKJIHGFEDCBA

P la n s d e fedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAD INAM ITZAC iÓ zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

S'han solicitat a la Generalitat de Catalunya uns projectesde dinamització per a què la Pobla de Segur
avanci en temes de comerç, turisme i economia, que es preveu que s'aprovin durant el mes de juny.
L'estudi de dinamització es realitzarà a través d'una consultoria externa. Els projectes són els següents:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

* Solicitud al Departament de Industria, Comerç i Turisme pera la realització d'un projecte de dina-
mització comercial a la Pobla de Segur.

* Solicitud al Departament de Treball per a la realització d'un pla de dinamització turística del
municipi de La Pobla de Segur i del seu territori d'influència.

* Solicitud al Departament de Treball, d'un projecte de diagnosi i identifi-
cació d'estratègies de promoció econòmica del municipi de la Pobla de Segur
i àrees de influència. ~

•
R e s ta u re m e ls mosaics
El passat més d'abril es va enllestir

la tramesa de documentació
necessària per demanar una subvenció
al Departament de Cultura, per l' exe-
cució d'obres de restauració i con-

servació d'edificis de notable valor

cultural, per a l'arranjament, consolidació i restitució dels
mosaics modernistes de Casa Mauri. En aquest sentit cal dir

que s'han establer els primers contactes amb l'INSTITUTGAUDÍ

DE LA CONSTRUCCIÓper tirar endavant aquesta restauració i
crear una escola taller de restauració de mosaics. ~

El conseller de Treball, Sr.LLufs FRAN-

co I SALA durant una visita a la Pobla,
contempla
-e<

F ILONS D 'OCUPAC iÓ p e r nmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa la P o b la -
BL DEPARTAMENT DE TREBALL DESTINARÀ., DURANT AQUEST ANY,7,3 MILIONS

D'EUKOS PER A PROMOURE L'OCUPACIÓ. D'AQUESTS,356.500,35 EUROS SERAN

INVERTITS A LES COMARQUES DE PONENT.

El total de 24 projectes i 63 llocs nous de treball
dins la demarcació lleidatana que la Generalitat ha
decidit subvencionar es decanten cap a les àrees
d'esports, turisme i natura, i noves tecnologies,
entre d'altres.

En el cas concret de la Pobla de Segur s'han con-
cedit dos filons d'ocupació per promocionar l'es-
port i les noves tecnologies, i que són:

*Al Patronat Municipal d'Esports de la Pobla de
Segur per a dur a terme el projecte de

8 * estiuwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA"'SOTAL'ARBRE* 2 7

Dinamització Esportiva, amb la contractació

d'un tècnic esportiu en el periode anterior al 31 de
desembre de 2002, per un periode de sis mesos.

*A l'Ajuntament de la Pobla de Segur per a la
realització del projecte d'Assessorament i suport
informàtic en la implantació de tècniques d'in-
formació i comunicació a l'Ajuntament i enti-
tats municipals, amb la contractació d'un tècnic

informàtic en el periode anterior al 31 de desem-
bre de 2002, per un periode de sismesos.e



ï)l)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
l.. .l'zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Us presentem el programa de la fira per tal que pugueu
escollir i planificar tot el que voleu fer i veure durant aquest
dies. Les activitats són les següents:

Dissabte, 15 de juny

• I MOSTRA DEL CONFITAT DE MUNTANYA
Tast d' 11 a l3h. - 18 a 20h. Recinte Firal.

• VIATGE AL PIRINEU AMB TREN. Sortida de Lleida
lOh.-12h. la Pobla; Sortida de la Pobla 19,45h.- 21, 15h. Lleida.
Parada a les estacions de la línia. Bitllets de tren 973 2907 95.

• llh. GIMCANA INFORMÀTICA. AI Pirineu e-centre.
• 12 h. Inauguració oficial de la XV Promopallars pel Sr.

Germà Gordó i Aubarell, Secretari General del
Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca.

• 17h. CONCURS DE BOTIFARRA ON-LINE, al Pirineu
e-centre.

• 19 h. Presentació del llibre dePEP COLLwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAPer les valls on es

pon el sol.Cambra de comerç de la Pobla de Segur. Sant Miquel
del Pui, 55.

Diumenge 16 de juny:

• I MOSTRA DEL CONFITAT DE MUNTANYA.
Tast d' 11 a 13h. - 18 a 20h. Recinte Firal.

• l8,30H. MUSICA TRADICIONAL DEL PIRINEU
Actuació del grupKJIHGFEDCBAE L P O N T D 'A R C A L ís . Presentació del nou

disc De lluna vella. Tonades i cançons dels Pirineus. Recinte
Firal. Entrada gratuita.

• 2lh. CLOENDA FIRA.

A més, entre els actes esmentats es realitzaran moltes més
mostres i activitats com:

• Mostra d'artesania i antics oficis
(exhibició de talles d'artistes artesans).
• Mostra i tast de productes agroalimentaris.
• Mostra i venda de llibres antics i contemporanis
d'escriptors del Pirineu.
• Jornades de pintura al carrer en viu de pintors pallaresos.
• Grups d'animació al carrer per a infants i adults.
• Concurs de fotografia, del Comú.
• i ja que l'any passat va agradar tant...

POSADA EN MARXA DEL
TREN MINIATURA VAPOR VIU

Un circuit de tren en miniatura, (7' 114) al recinte firal, que

permet pujar a la gent.~

IRQPONMLKJIHGFEDCBAi re c o rd a " d e la f ira d e la g a n g a ! fedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI

Com ja comença a ser tradició, durant aquest estiu es

tornarà a posarà en marxa laF IR A D E LA G A N G A per tal

de crear una jornada de «portes obertes» al comerç. Quan

s'estableixi la data, les mateixes botigues us n'informaran .•

P ro m o p a lla rs m a g a z in e _ tA .lev is ió loca ll
TELEMÓVIL, unitat mòbil de televisió local p~r ~ f::e~-· ~r~, ens dó~a" ~47 11

11II

l'oportunitat durant els dies 15 i 16 de juny de gaudir de televisió pròpia a la Pobla () _

de Segur. Per aquest canal es retransmetran tots els events que es vagin succeïnt durant les festes i
durant la Fira Promopallars, on s'ubicarà la unitat mòbil. Des del seu plató
improvisat que serà dirigit per un grup de poblatans, parlarem amb els promotors de la fira i veurem
l'entrega de premis de fotografiai pintura al carrer, entre d'altres.

Uns dies abans ja podreu probar si sintonitzeu el canal (entre el 21 i el 69) a qualsevol de les
poblacions del Pallars Jussà properes a la Pobla de Segur. Tota una experiència innovadora que ens
farà gaudir de les nostres festes des d'un altre punt devista.e

27 * SOTA L'ARBRE ~ estiu * 9



ASSOC IAC iÓ ESPANYOLA CONTRA EL CÀNCER -

CATALUNYA CONTRA EL CÀNCER zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

EL DISSABTE DIAzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA23 DE MARÇ ES VA PRESENTAR LA JUNTA

LOCAL D'AQUESTA NOVA ASSOCIACiÓ, QUE JA HA COM.ENÇAT A

TREBALLAR EN LA PREVENCiÓ I DIFUSiÓ CONTRA EL CÀNCER.

El presi-

dent pro-

vincial Sr.

MANUEL LÓ-

PEZ MO-

RELL, la Sra. MARI BOMETON, coordinadora de les

Juntes Locals i Relacions Institucionals, la Sra.

NÚRIA-SANTAMARIA,responsable del voluntariat i

la Dra. ANNA BALIL, oncòloga de l'Hospital

Amau de Vilanova, van acudir a l'acte de pre-

sentació de l'AECC. I per començar amb bons

peu, els dies 17 i ·18 de maig l'associació va

organitzat unwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBACurs Intensiu per assessorar les20
voluntaries d'hospital i de domicili sobre els

malalts de càncer, impartit per NÚRIA SANTA-

MARIA, GEMMA PRUNERA, ANA BALIL i EVA

FIGUERA.

~
s
:l
Iii

La Dra. BALlLdurant l'exposició del

curs d'assessorament a voluntaris.

La junta local de l' AECC està formada per la presi-

denta PILAR RUBIÓ, la vicepresidenta TERESA

VIRÓS, la tresorera ROSER CANUT, la secretaria

MARINACÒNSULi les vocals PILAR GASOLi RAQUEL

SEGUR. El primer acte públic organitzat per

l'AECC va ser el31 de maig, aprofitant el

Día Mundial sense Tabac, jornada en la

qual les volun-

tàries van mun-

tar una taula a

la Plaça del

Arbre per oferir

als vianants la

possibilitat de

canviar una ci-

garreta per un

xiclet.e

Taula al carrer de l'AEcc el Dia
Mundial sense tabac

ST. ~ORDI
A LA B IBL IOTECA ~,nmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Petita

història
de Gaudí

Un any més, el dia23 d'abril l' Ajuntament

va organitzar activitats per als nens a la

Biblioteca Municipal, NOEMÍ CABALLEva ser

1'encarregada de portar als nens a través del

temps i la història amb l'espectacle«Temps era temps».D'altra bada, tots els

nens de Primària van ser obsequiats amb el llibrePetita història de Gaudi,

que va agradar molt tant pels dibuixos com per la senzillesa de la narració.

LA TELEASS ISTÈNC IA ,RQPONMLKJIHGFEDCBAto t un è x it

La idea ha agradat. Després de mig any des de que es van

repartir els primers cinc medallons entre els padrins de la

Pobla que viuen sols i que ho van sol-licitar, per tal de tenir

comunicació directa amb la Creu Roja en cas d'urgència, ara
són 10 els localitzadors dels que disposa l'Ajuntament.

Actualment set padrins gaudeixen d'aquest servei que els

permet estar més temps a casa i els dóna sens dubte una

millor qualitat de vida.~

10 * estiu ~ SOTA L/ARBRE* 27
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JnmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

INAUGURACiÓ fedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

D E L RQPONMLKJIHGFEDCBA

p ir in e u e-centre zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

L'alcalde, regidors i l'encarregada

del Telecentre, van ensenyar

les instaHacions al conseller.

pacional i la for-

mació continua-

da dels treballadors

i professionals.
Per tal de què tothom pugui accedir als cursos d'iniciació

a la informàtica, de moment, posem a la vostra disposició

dos horaris: dimarts i dijous de 11,30 h a 13 h. (inici l' 11 de

juny); dimecres i divendres de 19 h. a 20,30 h. (inici el 12

juny). La durada del curs es de 12 hores i la quota d'ins-

cripció i material es de 30€.

En una segona fase, l'objectiu del PIRINEUE-CENTREés
afavorir el teletreball.

Aquest espai anirà dirigit a professionals individuals o

pertanyents a projectes d'empreses virtuals que vulguin uti-

litzar les instal-lacions i equips del Telecentre, total o par-
cialment per poder tre-

ballar, és a dir que com a

mínim, realitzin una part

important de la seva

feina fora de l'empresa,

encara que la resta la

segueixin fent a la

mateixa empresa.
Aquest projecte va

dirigit bàsicament a recu-

perar els joves que han

hagut de marxar cap a les

grans ciutats per treballar i

vulguin tomar a les seves

terres i, s'adreça també a

totes aquelles persones que busquen un lloc tranquil per viure

i treballar i ho puguin fer a través d'aquest sísterna.e

Es TRACTA D'UN DELS PROJECTES DARRERAMENT MÉS ESPERATS

A LA POBLA QUE A HORES D'ARA JA ESTÀ APROPANT A JOVES I

GRANS A LES NOVES TECNOWGlES. AMB AQUESTA NOVA EINA DE

TREBALL -I D'OCI-, AVUI EN DIA TANT IMPORTANT COM HO ÉS UNA

BIBLIOTECA O UN MUSEU, ELS POBLATANS JA PODEN AMPLIAR ELS

SEUS CONEIXEMENTS A TRAVÉS DE LA GRAN XARXA DE COMUNICACiÓ.

Com sabeu, fa temps que l'Ajuntament treballa

per facilitar la introducció del nostre municipi a la

Societat de la Informació i el Coneixement.

L'evolució de les tecnologies de la informació i la

comunicació

estan produint

un canvi social

de dimensions tant grans

que es parla d'unawvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAtercera

revolució industrial, i és

per aquesta raó que
creiem que la Pobla no

pot quedar-se enrera.
En els darrers números

us hem anat informant de

les gestions que hem fet

durant més d'un any en aquest sentit: la creació

de la pàgina web, l'arribada de la línia ADSL,

la signatura del conveni amb la udr, per a la

creació de l'Aula Universitat i amb la uoc per a

ser punt d'enllaç, i finalment, la resolució de la

sol- licitud de l'Ajuntament que ens atorgava 7.750.000
ptes.(46578,43€) per a la creació d'un Telecentre.

El passat 29 d'abril vam inaugurar aquest nou espai, amb

la presència d'ANDREU MAS-COLELL, Conseller del

Departament d'Universitats, Recerca i Societat de la
Informació, de la vicerectora de la udt., MAR!PAUCORNADÓ

i de JAUMEMOREGó, cap de la Unitat d'Activitats i Territori

de la uoc, a part de nombrosos representants de les entitats
locals que van fer-se ressò de la importància que el PIRINEUE-

CENTREha de tenir per al progrés i desenvolupament socio-

econòmic de la Poblai dels municipis del seu entomo

Un dels primers objectius del PIRINEUE-CENTRE és la

FORMACIÓ en un sentit ampli: des de l'alfabetització digi-
tal, que ha de permetre que tota la població tingui coneixe-

ments bàsics de les noves tecnologies,fillS a la formació uni-

versitària a través d' Internet, amb models com els de la UOCo

la udt., passant per la formació permanent, la formació ocu-

El conseller de treball, Sr.LLU(S FRANCO

en el moment de la inauguració.

.•............................................................

Av. Madrid, 9. La Pobla de Segur.~<' ...:
: "'97368 13 16 b1 ¡
. pirineu-e-centre@pobladesegur.org .:
..............................................................
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la pluja, ni el a l'ermita oS

.s:ravfesta~~::spera- i~~~ ir,~;;::7. l
òa per tots els poblatans òurant el mes" Una obra realitzaòa en poc més ò'unKJIHGFEDCBAf i

òe maig: liAplec òe sant Miquel òel Pui. mes.l una feina que cal agrair-li sinzerament. §
l no -tant sols no La òiaòa va 11

va òes[[uir la començar amb t-
festa, sinó quenmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAUnes 9ua...nres lores u~ ?ia .núvo~ u
a q u e s t e s gnsos, 1 amb ~

inclemències defedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBALUJ" a.. no va...n eslLuir unes quantes '~

meteorològiques d f gotes òe pluja 11\

no van saber a... uesra.; j orna... a... esriva... que no ame- \

torçar hspen- t lena... de ",overa...rs òrentaren els .:a
ta, la perse- vilatans, que, d
verància i les com caòa an~, r-
ganes òelpresiòent anaren areco[[ir els 1t
òels Amics òe Sant Miquel òel Pui, el Sr. LLORENÇ pans beneïts ofertspel COmú òe Particulars. Al migòia, j
SANcHEZ l VILANOVA, el qual, òesòemolts òiesabans òe amb la presència òelrector òe la parròquia, mossèn ~

la òata, treba[[ava, juntament amb pocs, però ~òels AGusT1 R.oMERO, òel rector òe la parròquia òe vielba, a
cof.[aboraòors, en una tasca sorprenenti aleccionaòora: mossènJOSEP AMmLL, el rector òeSalàs, mossènFRANCESC f
la recuperació iaàecent.amentòe llespai òe sant Miquel LLORET, el òe Sort, mossèn MANEL FARR.É, el vicari ..D

òel Pui,un espai que, come[[ General òel Bisbat, rt. ~
recoròava, «fa uns anys era RAMON sAR.IEs i mossèn N'
un munt òe rocsj barzes. j ]FSÚS CASTELLS, Cance[[er ~

ara és un espaiper aàmirar òel Bisbat, S'oferíla missa U
ef nostre poUe j ffoc òe solemne en bonor a Sant ~

reunio». Miquel i s'bi cantaren els tJ)

De fet, cal reconèixer el gojos. Posteriorment, els IJ
gran treba[[ òut a terme ~ parlaments òelsr.LLORENÇ 1>
entre les òosermites òurant ~ SANCHEZ, òe l'Alcalòe, %.
el òarrer an~.La construcció ~ NARCís BALAGUÉ, i òel ~
ò'una plaça per òarrera l'er- ~ Secretari General Ò'Agri- ~
mita nova, amb la cof.[ocació 8 cultura, òe la Generalitat J
ò'una font, les escalesi el òecatalun~a, elSr.GERMA ••

passeig ò'accés envers l'ermita ve[[a, la poòaicrema ò'ar- GOR.DO, ~[[ òe la Pobla tancaren l'acte institucionali les li
bres i mato[[s, la construcció ò'unes noves escales per co[[ess'aplegaren per anar aòinar juntes.

e - 5,.;4.t..-~ ~ pa."-aulescl:~
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Durant la jornada es va poder gaudir de les

millores de ls voltants de l'ermita, com les

escales, la font, i la neteja de rastolls.wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Els parla-

ments van ser
expl1cits. Per
una banòa, el

sr. LLORENÇ

s.ANCHEZ co-
municà el seu

gran sentiment
envers el lloczyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAòe

Sant Miquel,

finalitzant

amb els agraïments, sobretot a la

Conselleria ò'Agricultura, Rama-

òeria i Pescaòe la Generalitat, per

l'ajut atorgat en base a l'arranjament

òe l'entorn òe les ermites ianunciant la
seva retiraòa al cap òe [,AssociacióAmics òeSant Miquel

òel Pui. En segon lloc, el Sr. Alcalòe pronuncià unes

paraules ò'agraïment a

la tasca oferta pel
Sr. LLORENÇ S.ANCHEZ,

rebutjant la seva

òimissió al cap ò'una

associació que ba fet
tantes cosesper aquest
espai. Entercer lloc, el sr.
GER.MA GOROO ratificà
l'agraïment òe l'alcalòe

per la tasca feta, i
comentà estar content

amb l'atorgamentò'aquest

ajut com a gratificació a

una persona que ba

òonat tant per la

muntan~a òe Sant

Miquel, i ò'una traòició
que no s'baòe peròre .•nmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

a-lAssocta.ctO ~JntCS eRQPONMLKJIHGFEDCBA

S r . mi9uel i ~lseu presidenr.

L'alcalde de la Pobla de Segur, Sr.NARCfs BALAGUÉ, el conseller

d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, Sr.GERMÀ GORDÓ,

i el president de l'Associació d'Amics de Sant Miquel del Pui,

Sr. LLORENÇ SÀNCHEZ, en el moment de la inauguració
dels nous espais de l'ermita de St. Miquel

27 * SOTA L/ARBRE ~ estiu * 13 I



LA RES IDÈNC IA NOSTRA SENYORA

DE R IBERA en RQPONMLKJIHGFEDCBAc o n t ín u a m il lo ra zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

ENCARA ES PRESENT EN EL RECORD DE MOLTS POBLATANS LA IMATGE INESBORRABLE

D'AQUELLES MONGES DE LA VETLLA QUE AJUDAVEN ALS DOMICILIS EN QUE HI HAVIA ALGUN MALALT

O NECESSITAT. AMB EL TEMPS I PER PODER DONAR SERVEI A UN MAJOR NOMBRE DE PERSONES,

LES MONGES VAN DISPOSAR D'UNA CASA ON ATENDRE A MÉS PERSONES. VA ESTAR ALESHORES

QUAN AMB L'ESFORÇ ECONÒMIC I TAMBÉ AMB EL SEU TREBALL DIRECTE ELS POBLATANS

VAREN ACONSEGUIR OBRIR LA RESIDÈNCIA SANITÀRIA NOSTRA SENYORA DE RIBERA.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

necessària per atendre amb
qualitat els residents. Tot just
cloure el curs s'ha començat la

incorporació de les alumnes a la
residència seguint uns criteris
bassats tant en l'expedient de
les alumnes com en el consens
entre elles mateixes de quines
havien de incorporar-se en
primer lloc. De moment ja n'hi

ha quatre treballant, però de segur que caldrà am-
pliar el nombre i els seus horaris.

Juntament amb l'ampliació de personal s'està
planificant un nou canvi de caire organitzatiu, atès

que cada cop hi ha més residents amb uns graus de
dependència elevat i per tal de poder proporcionar-
los una atenció sanitària més eficient caldria agru-
par-los en una única zona que permetés una aten-
ció millor. Caldrà doncs adaptar una zona de la

residència per a aquest fi, fet que pot comportar el
traslladat d'algun resident a una altra habitació.

Inevitablement, l'augment dels serveis comporta
un augment en el cost, fet que pot fer que s'hagin
d'incrementar algunes quotes, però sempre tenint

en compte que es buscaran els
recursos que complementin l'a-

portació del resident fins a
cobrir els esmentats costos.

Amb il-lusió i esforç hem de

continuar donant el servei que
els nostres padrins necessiten.e

En el decurs dels anys, els
serveis de la Residència han
anat canviant: així primer fou

un centre sanitari on hi havia
unes habitacions per quan algú
necessitava una atenció que no
podia tenir en el seu domicili;

desprès va perdre el seu caire
de centre sanitari, no hi va

haver més intervencions ni
parts ni consultes i va centrar-se en l'atenció a la
gent gran que es trobava en règim de llar-residèn-
cia. En aquella època l'ingrés a la Residència es
feia per rigorós ordre d'inscripció a la llista d'es-
pera, essent condició per entrar-hi el fet d'estar
física i mentalment bé.

En els darrers anys la situació ha canviat: cada
cop hi ha més persones amb problemes de salut i
que no troben més alternativa que el seu ingrés a la
Residència. Això fa que s'hagi d'anar adaptant el
centre a aquesta situació per tal de poder continuar
oferint I'excel-lent qualitat que l'ha caracteritzat.

Amb la valuosa direcció de laRDA. MADRE

MARIA MARBÀ hem anat incorporant nous
professionals: infermera, fisio-
terapeuta i animadora socio-
cultural. Però l'equip de govern

ha estat conscient de que amb
això no n'hi havia prou i així va
promoure la realització d'unwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

taller ocupacional d'auxiliar
de geriatria amb l'objectiu,
entre altres, de dotar a un equip

de persones de la preparacióa
~;E~:;S;::::!!!:~~_
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El Conseller de Treball va

fer entrega dels diplomes
acreditatius a les alumnes del

Taller de Geriatria de la Pobla



a-fedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAMARXA CICL~URíSTICAnmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

BONAIGUA RQPONMLKJIHGFEDCBAe d ic ió d e l 2 0 0 2

UN ANY MÉS, LA MARXA CICLISTA ~ DE LA BONAIGUA HA DESPERTAT

L'INTERÉS DE TOTS, A MÉS DE HAVBR ESTAT TOT UN ÈXIT TANT PER PART DELS

PARTICIPANTS COM DE TOTS ELS COL·LABOKADOKS.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

600 corredors
van participar en

aquest recorregut
de 185 km. i un

desnivell acumu-

lat de 2400 m.,

amb tres ports de

muntanya: la Bo-

naigua 2072 m.,

l'alt del tunel de Viella de 1600 m. i Perbes de 1350 m.

Tot i així es va poder comprobar el bon nivell dels

partcipants, sobretot del guanyador,

JOSEP VILADONS DELLART, del Club
Ciclista Torregrossa, que completà el

recorregut en tan sols 5h 38' 3", cosa
que fa una mitja de 32,8 km/h. El

primer poblatà en creuar la linia d'arri-

bada fou FRANCESC SERRA, que va

acabar en 7gena posició .•

El dissabte 1

de Juny de
2002. es va cele-

brar la 3' edició
d'aquesta proba

que tot i la seva

joventut, ja és
un clàssic dins

de les competi-

cions ciclistes més esperades de l'any a Catalunya. La

sortida va ser, puntual, a les 8,30h. de davant de l'res

de la Pobla de Segur. Organitzada pel

Sprint Ciclo Club de Pobla, la

Marxa cicloturÍstica Bonaigua 2000

és puntuable en lawvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAChallenge 2002de

la REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE

CICLISMO i pel Circuit de llarga dis-

tància de la FEDERACiÓ CATALANA DE

CICLISME CIRCUITO CICLISMO A FON-

DO/BICISPORT.

J o c s e s p o r t iu s esco lars
.t'Les bones relacions amb les altres comarques també

son faborables a la promoció i pràctica de l'esport, i es

per això que durant els mesos d'abril i maig es van

acollir al nostre pavelló dues jornades corresponents

als Campionats de Futbol Sala. El 27 d'Abril es disKJIHGFEDCBA
I

putà un partit de cadets femení entreíres de I
d 'Aran i l 'lES de La Pobla de Segur. I els dies 31 de
maig, 1 i 2 de juny va tenir lloc a St. Carles de la

Ràpita, a Tarragona, l'esperada Final Nacional de

Jocs Esportius de Catalunya, i l'equip de futbol sala

femení lES de la Pobla de Segur va quedar en una fan-
tàstica tercera posició. Animem a les integrants de l'e-

quip: ANNA QUINTANA, MONTSE PALAU, DEYO

SANCHEZ, MARIA JORDANA, MARI GARCIA, L~URA

GELABERT i els entrenadors JORDI FRANC I JOSEP

ORTEGA que seguixin en la mateixa línia la propera

temporada. MOLTES FELICITATS!

.t'HI 4 de Maig van ser els alevins masculí de les

comarques del Pallars Sobirà, la Vall d'Aran, la

ibagorça i el Pallars Jussà els que es van competir en

es emocionants partits.

V També i dintre de la Fase Territorial de Natació

dels Jocs Esportius Escolars celebrats a la Piscina del
Col.legi Episcopal de Lleida van participar atletes

representants de la nostra població.GERARD ALONSO

RUBIÑO, DAVID PEDROSA RAMOS, JUDITH AMORES FER-

ANDEZ i YANINA PRlNCIPE.

El dia 25 de Maig per primera vegada els nostres

etits han pogut tindre una Trobada de Bàsquet al

Pallars Sobirà, que encara que amistosa, afronten amb

gran emoció i nerviosisme.

Esperem que ho hagin gaudit, tant com nosaltres ho

hem fet organitzant-ho."

27 * SOTA L'ARBRE ~ estiu * 15



juliol, agost i setembre de 2002
AL PAVELLÓ MUNICIPAL D'ESPORTS

IOGA
DANNE SMITH

• dimarts i dijous de 17 a 18h.
Del 8 de gener al 28 de març.

• dimarts de 20 a 21 h.

PREPARACiÓ FíSICA
PÈP FONTELLES I GEMMA ALGUERÓ

• dilluns, dimecres i dijous de 21 a 22h.

KARATE-DO
ADOLFO SANCHEZ

• divendres de 21 a 22h.
A partir dels 14 anys.

GIMNÀSTICA DE MANTENIMENT
GEMMA ALGUERÓ I JOSÉ TIRAPU

• dilluns, dimarts i dijous de 8 a 9h.;
de 8 a 9h.; de 15,45 a 16,45; .

• dilluns, dimecres i dijous de 20 a 21h.

LA OFERTADELPATRONAT
S'AMPLIAzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Després de negociar amb el Patronat d'Esports
de Tremp lacol-laboració entre ambes entitats,

s'ha arribat al acord de compartir activitats, de tal
forma que els poblatants podreu, a partir de ja

mateix, gaudirde-les instal-lacionsesportives de
Tremp de lamateixa-forma que els trempolins
podran apuntar-se a les activitats que es facin
a la Pobla. Una idea pràctica i ràpida d'ampliar

l'oferta esportiva a la nostrapoblació.é-

XIX CAMPIONAT DE FÚTBOL SALA

Un any més, i com ja sol ser habitual én

aquestes dates, es posa en marxa elXIX

Campionat de Futbol Sala que tindrà inici a mit-

jans de juny.4

16 * estiuwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA~SOTA L'A.RBRE*KJIHGFEDCBA2 7

Activitats extraeseolars
que pots trobar al Pavelló

GIMNÀSTICA RíTMICA
5U5ANA SANABRIA

• dilluns de 19 a 20h. (4,5,6 Primària);

• dimarts de 19 a 20h. (I, 2, Primària);

• dijous de 19 a 20h. (3, 4 Primària).

KARATE-DO
ADOLFO 5ÀNCHEZ

• dimecres de 20 a 21 h. (de I a 4 ESO)

• divendres de 20 a 21 h. (de 5 Primària

a 2 ESO)

INICIACiÓ AL HANDBOL
JORDI VILANOVA

• dimarts de 18 a 19h. (3, 4, 5 i 6 Primària;
1,2 ESO).

BASQUET INFANTIL
DANI MATEO

• dimecres de 18 a 19h. (I, 2, 3 Primària);
i de 19 a 20h. (4,5,6 Primària).

FUTBOL SALA
IVAN ORTEGA

• divendres de 18 a 19h. (1,2,3 Primària);
de 19 a 20 h. (3,4 Primaria).

• divendres de 19 a 20.h. (4,5,6 Primària).

7è MACRO CONCURS INTERSOCIAL
DE PESCA 4 DE 4.

La SOCIETAT DE CAÇADORS I PESCADORS de la
Pobla de Segur junt amb laSOCIETAT DE PESCA de
Tremp van organitzar aquest concurs els dies 1, 2,
8 i 9 de juny, on els millors i els més sortuts van
emportar-se els trofeus a les peces més grans o a la
pesca més productiva. El dia 9 es van entregar els
trofeus i es va realitzar el sopar de germanor al
Hotel s.XX, de Tremp.w



L a p e n y a b o m b o n e ra fedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAESTÀ DE FESTA zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

PER CELEBRAR LA BONA TEMPORADA DEL NOSTRE EQUIP, EL DIA19 DE MAIG

LA PENYA BOMBONERA ORGANITZÀ UN GRAN HOMENATGE ALS JUGADORS I L'AFECCIÓ

QUE HA SEGUIT DURANT TOTA LA TEMPORADA EL JOC DE L'EQUIP.

El passat dia

19 de maig el

F.C. POBLA va

jugar el darrer

partit de la tem-

porada que es

realitzà al camp

de futbol de la

Pobla. Per cele-

brar la bona temporada del nostre equip, que

finalment ha quedat tercer de la lliga de

primera regional, la PENYA BOMBONERA

organitzà un gran homenatge als jugadors i

l'afecció que ha seguit durant tota la tempora-

da el joc de l'equip.

Tot començà al migdia, quan més de 200

persones participaren en el dinar multitudinari

i gratuït ofert per

la Penya, que

consistí en

amanida,

embotits de tota

mena, carn, llan-

gonissa, rosta i

botifarra negra a

la brasa i gelat,

tot regat amb vi i cervesa. Posteriorment els

seguidors van assistir al partit de futbol que es juga-

va contra el F.C. EL POAL,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAi en el que els nostres

jugadorswvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAvan guanyar per 2 a 0, animant, d'aquesta

manera el posterior concert de rock ofert per la BAND-

BONERA,i en la que van participar artistes invitats

com MICK JAGGER, ANTONIO FLORES, LOQUILLO,

SCORPIONSi METALLICA,entre d'altres. Per finalitzar

la festa, l'ASSOCIACIÓCULTURALAMICSDEL TECHNO

DE LA POBLA (ACAT-PS)amenitzaren la vetllada fins
ben entrada la nit.

Des d'a-

questes ratlles

volem felici-

tar al F.C.

POBLApel bon

resultat acon-

seguit, animar

als equips de

les diferents

categories del

Pobla per se-

guir lluitant, i

impulsar la

PENYA BOM-

BONERA i tots els seus incondicionals a continuar

col-laborant i animant amb els seus cants, ballsi ajut

als equips del Pobla i a tots els assistents als partits

durant la propera temporada. Visca el Pobla i visca la

Bombonera!, i fins l'any que ve ... contra elTremp.e

L'original festa va ser un èxit
de participació i diversió.

a- TR IAL PU I DE SEGUR
El passat dia 19 de maig es va celebrar a la Pobla de Segur el3er TRIAL PUI DE SEGUR, Open

de Campionat de Lleida, que va congregar45 participants i que va comptar amb lacol-laboració de

40 voluntaris als controls, zones i taules. Com sempre, no van faltar les felicitacions per part dels par-

ticipants i altres professionals per l'acurada preparaciódels circuïts.

Aprofitem per informar-vos que el dia9 de setembre es celebrarà l'Open de Catalunya i de

Lleida, en el qual es preveu l'assitència de150 participants, i que el 20 d'octubre tindrà lloc el

Campionat d'Espanya, un encontre molt esperat despres de l'èxit de l'Europeu de l'any passat."
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X III TROBADA INTERNAC IONAL RQPONMLKJIHGFEDCBA

d e R a ie rs zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

DEL 6 AL 10 DE JUNY ES CELEBRA A LIEKSA

(FINLÀNDIA) LA XII TROBADA INTERNACIONAL DE RAIERS,

I L'ASSOCIACIÓ CULTURAL DELS RAIERS DE LA NOGUERA

PALLAKESA HI ESTÀ PRESENT PER SENTAK LES BASES

D'UNA NOVA XARXA DE POBLES RAIERS PER L'INTERCANVI

ESPORTIU I HUMÀ D'AQUESTA TRADICIÓ.

L'ASSOCIACIÓ
CULTURALDELS
RAIERS DE LA
NOGUERA PA-
LLARESA con-

tinua amb la seva activitat enviant, en primer lloc,
una delegació a la XIII Trobada Internacional
que se celebra a Lieksa (Finlàndia). Aquesta, que

es celebra bianualment en algun dels països que
estan integrats dins l'ASSOCIACIÓINTERNACIONAL
(i de la qual l'associació de la Pobla n'és membre
fundador), té per objectiu conèixer, divulgar i
organitzar, mitjançant assemblees, aquesta gran
família mundial decol- lectius vinculats al trans-

port fluvial de la fusta. Paral-Ielament, el nostre
Ajuntament també hi intervindrà activament, ja
que des d'aquestwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAs'estan creant les bases per
organitzar una xarxa de pobles raiers,la qual
cosa comportarà l'intercanvi, no només cultural,
sinó esportiu, econòmic i humà entre els diferents
ajuntaments que alberguen aquest tipus d'activitat
i/o tradició. En aquesta reunió es presentara l'es-

borrany dels estatuts que haurien d'estar aprovats
coincidint amb la Trobada Internacional que

l'Associació de la Pobla està organitzant per
l'any 2004, paral-Ielament amb el Fòrum de les
Cultures que es celebrarà a Barcelona.

La XXIVdiada dels Raiers

En segon lloc cal dir que ja estan organitzats els
actes al voltant de la Diada dels Raiers del 2002,
que es portaran a terme els dies 6 i 7 de juliol, i que
enguany tindran com a centre la figura de MOSSÈNzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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CINTO VERDAGUER,el poeta osonenc que va
escriure laCançó del Raier durant la seva excur-
sió, a començaments del segle xx, a les nostres

contrades.
Els actes començaran el dissabte, dia 6, al matí,

quan es podrà contemplar el muntatge dels rais a la
Presa de Llania. Durant la tarda, un concurs de
barranqueig pel riu Flamisell i un espectacle de

titelles al voltant de JACINTVERDAGUER,apte per a
tots els públics, al cinema Avenida, donaran pas al
sopar popular i posterior ball a la pista poliesportiva.

L'endemà al matí, la tradicional baixada dels rais
des de la presa de Llania fins al Pont de Claverol,
mentre es fa la presentació de l'estudi i avantpro-
jecte del Parc dels Raiers, redactat per la Fundació
Territori i Paisatge de la Caixa de Catalunya, i el
dinar de germanor, durant el qual s'entregarà la
ganxa d'or a la memòria de MOSSÈNCINTO,tan-
caran els actes de la XXIV Diada dels Raiers. ~

Aquarela que decorava el cartell
de la XXIII Diada de Raiers 2001



Comencem amb les festes en honor a la Mare de Déu

de Ribera, que juntament amb la Fira Promopallars, es
celebrarà entre els dies 15 i 18 de juny.

Començarà la gresca el mateix dia 15, a la nit, en que

l'orquestra GIRASOL i el conjunt LA MARXADELSNOIS

deixaran sentir la seva música a la Plaça de la Pedrera.

El dia 17, després de la tradicional baixada de falles

(o torxes), uns sons de sardana, amb la COBLAJUVENIL

DE BELLPUIGdonaran entrada a LA TRIBU DE SANTI

ARISAfins la matinada. L'endemà, després de la missa

major en honor a la Mare de Déu de Ribera, presidida

pel Bisbe Coadjutor, el reverent JOANENRICVIVES,una
ballada de sardanes a la Plaça de l'Arbre amb la

mateixa Cobla, i a dinar, per després, a les 6 de la tarda

anar a escoltar les veus de la CORALVERGEDE RIBERA,
al Cinema Avenida.

El mes de juliol, com cada any, comença amb la

Diada dels Raiers,els dies 6zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAi 7, seguint, posterior-

ment, el dia 13, amb lafesta del barri de l'Estació,(en

principi, aquest any no es celebra la festa del futbol); el

••

20, amb la festa dels Bombers,i, per dir adéu al juliol,

la Festa Major, amb les actuacions del GITANODE

BALAGUER (dijous), els MOJINOS ESCOZÍOS, LOS

MEJORESi HOTEL COCHAMBRES(divendres dia 26),

l'ORQUESTRA JUNIORS i l'ORQUESTRA PLATERIA

(dissabte) i PERECOSTATRIO(diumenge a la tarda). No

cal dir que, a més dels balls de nit, la Comissió de Festes

us oferirà tot un repertori d'activitats extres, com màgia,

animació infantil, jazz, sardanes, la tercera edició de la

Gran Trastada ... Per finalitzar el dilluns, dia 29, a la nit,

amb l'actuació del BALLETNACIONALBOLSOY-KIEV-

MOSCÚ.De totes maneres, us mantindrem informats.e

xxr-fedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBACERTAMEN LITERAR IRQPONMLKJIHGFEDCBA

a m b V e rd a g u e r i e l P a lla rs

El COMÚ DE PARTICULARS ha organitzat un any més aquest certamen literari, que en aquesta ocasió
ha estat dedicat a l'obra deMOSSEN CINTO VERDAGUER, amb el lemawvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA«Verdaguer i el Pallars»,aprofi-
tant que celebrem l'Any Verdaguer,i que ha servit per apropar una mica més els joves a l'obra
d'aquest autori al seu pas per la nostra comarca. El jurat, format per membresdel Comú, de
l'Ajuntament i del Consell Comarcal del Pallars Jussà, va emetre el seu veredicte el dijous dia 6 de
juny, a les 15,30h. a l'Aula Magna del Comú de Particulars. Els guanyadors destacats en cada cate-
goria varen ser els següents: Categoria A, de 3er i 4art curs, ROGER SANCHEZ (Riqui); Categoria B, 5é

i 6é curs, GEMMA SOLÉ, (Guimó); Categoria C, 1er i 20n ESO, ESTEVE CANAL, (Mantejo); Categoria D,
3er i4" ESO, ANNA QUINTANA, (Pesal).

Es van presentar un total 152 treballs que demostren l'interés del nois i noies de la Pobla de Segur
per l'escriptura, la narració, i aquest any potser una mica més per la poesia.

Per acompanyar la jornada,NOEMÍ CABALLÉ va deleitar als assitents amb la narració d'un recull de
llegendes catalanes .•

2 nmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
a trobada de Cora ls d e l P a lla rs J u s s à

rk 2a.
I \ TROBADA

,) DE

~

- CORALS

~

-.. DEL
, l' PALLARS

!II~~lllJUSSÀEl diumenge 28 d'abril, a les sis de la tarda, es va realitzar l'esperada trobada de corals a
l'Església parroquial Basílica de Ntra. Sra. de Valldeflors, on hi van participar la Coral I 4; \.

d'Isona, la Coral Polifónica de Tremp, l'Orfeó de Tremp, i laLa Coral Verge de Ribera, que ",'I~\fi,'" ,
va interpretar tres peces sota la direció deMN. AGUSTÍ ROMERO.~ ~.'f.KJIHGFEDCBA"C
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·' ",,\,::<y.~zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

CU'Th~~wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
.KJIHGFEDCBA': ~.~:~~~~;'-- .fedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

EXPOS IC IONS ; actes RQPONMLKJIHGFEDCBAc u ltu ra ls
A LA NOSTRA VILA LI ESPERA UN ESTIU PLAGAT D'EXPOSICIONS, ACTES CULTURALS I FESTES,

ORGANITZADES PELS DIFERENTS COL·LECTIUS I PER L'AJUNTAMENT. Us INTRODUïM LES QUE FINS

A HORES D'ARA ESTAN PREVISTES, I QUE TAMBÉ TENIU RECOLLIDES CRONOLÒGICAMENT

EN L'AGENDA AL FINAL D'AQUESTA REVISTA.

*Començant per les exposicions, el Molí de l'Oli té previst
albergar, del dia 28 de juny al JO de iulioll'exposició Cent

Obres de pintura catalana que cal Conèixer,una mostra de

l'art català generat durant tota la història, promoguda per

l'associació CONÈIXERCATALUNYA.
........................... .* Del dia 14 al dia 30 de juliol,

una exposició d'olis i pintures
d'ASSUMPTASANTIRÓomplirà

el Molí de quadres, gravats i

dibuixos de la població i la

comarca, i es podrà visitarels

dilluns, dimarts, dijous, diven-

dres i dissabtes, de 18 a 21

hores, i els dimecres i diu-

menges. de12 a 14 h. i de 18 a 21h. Aquesta artista, nascuda

a Barcelona, però emparentada políticament amb CASAPAS-

CUALde la Pobla, és autodidacta. Malgrat la seva temàtica és

força variada, pinta sobretot paisatges i figures, emprantla
tècnica de l'oli, el pastel i la tinta en els dibuixos.

L'expressivitat del seu traç, amb similituds impressionistes fa

que la seva obra es trobi repartida entre Europa i Amèrica.

Ha exposat en diferents exposicions col-lectives orga-

nitzades pel CERCLEARTÍSTICDE SANTLLUCi ha guanyat la
medalla de Bronze del XXXIX Saló Internacional d'Arts

Plàstiques de la Vila de Béziers (França).

Si voleu conectar-vos amb la seva obra, podeu consultar la

pàgina d'Internet http://teleline.terra.es/personal/sslaurin.
.......................... . .* Per una ~i;r~t;;nda, i a~~·~~a temàti-

ca molt diferent, ANTONIETALLOP ens

mostrarà esculptures ceràmiques i tapís

contemporani, tot treballat manualment,

del 2 al J 8 d'agost, també al Molí de l'Oli.

Aquesta artista, nascuda al Prat de

Llobregat i actualment resident a la Pobla, amant de tots els

treballs, tal com ceràmica, escultura, pintura, teixits fets a

mà ... es va formar a l'ESCOLASANTJORDI de Barcelona, i

actualment dirigeix el seu propi taller escola, que ja té una

tradició de més de 20 anys.

Després d'haver exposat a Barcelona, el Prat de Llobregat,

Tremp, Platja d'Aro, entre d'altres llocs, exposa per tercera veg-

ada a la Pobla, amb la base de la gran acceptació tinguda, tant

pels temes escollits com perl'excel-lent cromatisme de la seva

obra, que constarà de tapissos, teixits a base de sedes, cotói
llanes, i les seves escultures, creades a base de refractarii gres.

20 * estiu "'SOTAL'ARBRE* 27

*Per finalitzar l'estiu, i donar
entrada a la tardor,el dia 21

d'agost s'inaugurarà una

exposició fotogràfica, titula-

da El Museu Domèstic. Un

recorregut per les fotografies
d'ANTONI AMATLLER que

durarà fins el dia 15 de

setembre, en que el protago-

nista serà ANTONIAMATLLER,l'empresari de començaments

del segle XX, creador de la firma XOCOLATESATMATLLER,i

propietari de la CASAAMATLLERde Barcelona, un dels expo-

nents del modernisme català.

Aquesta exposició, organitzada per la Fundació la Caixa

versarà sobre les fotografies que ell mateix realitzava durant

els viatges que feia per tot el món, i que feien referència als

costums, ritus i monuments arqueològics i tots els retrats del

seu entorn familiar i de la societat del moment.

La mostra fotogràfica que es presentarà és un recull de 80
fotografies seleccionades obtingudes dels negatius origi-

nals, i es dividirà en diferents apartats, des de la fotografia de

viatges i l'exotisme fins a la intimitat i la famïlia.w

ANTON DE PEDKO
c e d e ix u n q u a d re nmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa l 'A ju n ta m e n t

El passat dia 2 de juny, l'artista vicenteANTON DE PEDRO

va oferir al nostre Ajuntament,i a tot el poble en general,

una obra seva on s'hi reflexa l'edifici municipal. A l'acte

van assistir elSR. JOSEP VERDÚ, president del Comú de

Particulars i altres representants, els regidors i l'alcalde de

la Pobla de Segur,NARCÍS BALAGUÉ.

Els assistents van rebre l'artista al Molí de l'Oli, on es
va fer públic l'agraïment a la seva trajectòria artística i va

signar el llibre d'honor de l'Ajuntament, per procedir a

oferir l'obra que decorarà les parets de Casa Mauri."

El moment de

la cessió
de l'obra a

l'Ajuntament



CALENDARI D'ACTES,
FESTES I EXPOSICIONSzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

aKJIHGFEDCBAla P o b la d e S e g u r

X 15 i 16 de juny. FIRA PROMOPALLARS
(el programa d'actes i activitats està redactat a l'interior de la revista, pàgina 9).

X 15. 17 i 18 de juny.FESTESEN HONOR A LA MARE DE DÉU DE RIBERA.
(el calendari d'actes està inclòs a l'interior de la revista, pàgina 19).

X 28 de juny al IOde juliol. ExposiciówvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBACent obres de pintura
catalana que col conèixer,al Molí de l'Oli.

S d'ASSUMPTA SANTIR6

X 13 de juliol. FESTA DEL B

X Del 14 al 30 juliol. Exposició
al Molí de l'Oli.

X 6 i 7 juliol. 24 a DIADA DELS ormació a la pàgina 18).

X Del 25 al 29 juliol. FESTA MAJ

X 20 juliol. FESTA BOMBERS

X Del 2 al 18 d'agost. Exposició de tapís contemporani i esculptures
d'ANTONIETA LLOP al Molí de l'Oli.

X 3 d'agost. FESTA DEL BARRI DE LA RAVAL.

X 10 i II d'agost. JORNADES DE ROL organitzades pel grup de rol DAUCENT,

a la Biblioteca Municipal.

X Del 21agost al 15 setembre. El museu domèstic, exposició

fotogràfica d'ANTONI AMATLLER.

X 9 setembre. Open de Catalunya i de Lleida de Trial.

~ II setembre. Diada Nacional de Catalunya.

NOUS POBLATANS
*DANIEL COSTA FIGUEROA. Nascut el 31 del 3 del 2002

*MONHEM EL KIBIBI CHAHOVATI. Nascut el 10 del 4 del 2002.
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GERMÀ GORDÓzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

GER.MA GOR.DO r AUBARELL wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAva néixer fa 39 an~s

a [a Pob[a òe Segur. Està casati té tres fi[[s.
És aòvocat òe professió i [[icenc1aten Dret

per [a Universitat òeBarce[ona, òip[omat enFunc1ó
Gerenc1a[ a [es Aòministrac10nsPúb[iques per ESADE

i òip[omat en Bstuòis Europeus per [aUniversitat
òe ciènc1es SOc1a[sòeGrenob[e (França).Va ser

funòaòor òe [a Joventut Nac1ona[ista òe cata[un~a

(JNC) a[ 1980. Mi[ita a Convergència Democràtica
òe cata[un~a òes òe 1979.Va ser cap òe Re[acions

Instituc1ona[s òefDepartament ò'Ensen~amentòes

òe[ 1988 fins 1992.i cooròinaòor òe[a Secretaria
Genera[ òe[ Departament ò'Ensen~amentòes òe

1992. a[ 1996.Des òefsetembre òe 1996 fins a[ òesembre òe 1999 va ocupar ef càrrec òe Secretari
Genera[ òe ['ASSOCIACI6 CATALANA DE MUNICIPIS l COMARQUES. Des òeòesembreòe 1999 és

Secretari Genera[ òef Departament ò'Agricu[tura, Ramaòeria i Pesca (DARP) i, per tant,

número òos ò'aquesta conse[[eria .

• • • • • • • • • •• • • •• • • •• • • • • • • • •••• •• •nmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

~ Fa més de dos anys que ocupa aquest càrrec en elDARP. Quines creu
que han estat les principals actuacions del Departament en aquest temps?,

L'impuls òe la Llei ò'Orientació Agrària òe CatalunY0 aprovaòa per unanim1tat pef parlamenti la creació òe
nous regaòiusi la mi[[ora òels existents¡ l'aprovació òelPrograma òe Desenvolupament Rural òe catalunya {PDRJ

per al perl0òe zooo-zooo, i la posaòa en marxa òe les iniciatives comunitàries LEADERPLUS i PRODER¡
aòreçaòes a impulsar aquest òesenvolupamentruraL

~Quin són els objectius de tot això?,

El DARP impulsa accionsaòreçaòes a consoliòar unsectoragrari i agroinòustrial fort i competitiu, sense obliòar

el meòi rural en ef qual s'exerceixen aquestes activitats econòmiques. vofem portar a terme les actuacions

necessàriesperquè el camp catalàencari amb garanties el futur. Per això fa falta moòemitzar les explotacions

agràries i incrementar la sevacompetivitat, incorporar més joves al camp, augmentar lessuperhcies òeregaòius,

fomentar la proòucció agrària òe qualitat i òonar suport a tot el sector agroalimentari, molt important a

catalun-;ga.

22 * estiu ~SOTAVARBRE*KJIHGFEDCBA2 7



SECRETARI GENERAL

DEL DEPARTAM ENT D'AGRICULTURA,

RAM ADERIA I PESCA

DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

. ..zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA•

rnrffiI~_!f)j1.• .wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

En els òarrers an~s, els pressupostos òelDARP han experimentat un important creixemeltt1 la
ben clarament que el Governòe catalun~a aposta òeciòiòament pelssectorsaorari j~!i el
groinòustria. Aquest an~2002 ha augmentat un12,3%respecte a l/an~ anterioriespot ca
social per a la moòernització òelnostre camp.Es tracta òe crear riquesaiaugmentar elKJIHGFEDCBAn '

famílies rurals ipesqueres.

. . •• .. -

Les comarquesmés aoràries es beneficien,ò/una banòa, òel ja esmentatPOR, que òurant et
s'aplica a les zones rurals, amb un volumòe recursos molt elevat.Iò/altra bal1.ÒatelDAJUl

iniciatives comunitàries LEADER. PLUS i PRODER, òestinaòesa millorar les conòicions 00
viuen en àrees rurals, creant {[ocsòe treba{{ievitant-ne la regressió econòmica¡j òesti
cació òeles activitats en l/àmbit agrari per a llaugment òels ingressos alternatius]com ara
i liartesania. Entre 20 i2S comarquesòe catalun~ poòen gauòir ¡)!un pro(1Yamaqueels
per al seu òesenvolupament rural,tot beneficiant SIO municipis catalans, amb unnombre
A mésòe tot això, hem incrementat consiòerablement lesinòemnitzacions compensatòries6ft

que ajuòaran a mantenir les explotacions situaòes en aquestes zones.

, • ••... . c!j. m- ¡:¡jE.Iil'3:¡BJ~
deiòa ésla capital agrària òecatalun~a. Des òel DARP som molt concieats òela nostra ~

la clara potenciació òel nostresector aorari, pensant en els reptesòe futur en un mercatèi!Wd

estem òonant unfort impuls a òiversos aspectes que afecten les comarquesòe Llei~ com ~
òe foment òe regaòius, queésuna òe les prioritats òel Govern òe la Generalitat en matèria
a les comarques situaòes en zones eminentment aoràriesiòe muntan~. Es tracta òepoten ,.
augmentar la renòa agrària, evitar la òespoblació òel campiaconseguir hquilibri territorial

•
A banòa òe la participació òlquesta comarca en el Programa òe Desenvolupament R .U T ¡

inclusió en la iniciativa comunitariaLEADER. PLUS. Com a Grup ò'Acció Local s'ha constltlÉ
Ò'Acció Local pallars-Ribaoorca, format per quatre associacions privaòes i quatre entitats -
tionaran l'aplicació òelLEADER. PLUS en aquestterritori, en el perloòe2000-2006.EL total òe í
nats per a aquest programa ascenòeix aS¡II milions ò'euros aportats per launió Eu
ò'Agricultura, PescaiAlimentació, elDARP i l'Aòministració local,ies preveu que fjeneraràl tm l •

milions ò'euros. Aquestfet contribuirà a potenciar les alternatives econòmiques en elmón TU

òespoblamenti mi {[orant el nivell òe viòa i benestar òe la població rural. L'estratègia òe
òlaquesta zona (Alta Ribagorça, Pallars Sobiràinorò òel Pallars Jussà-nou »tUnicipis-) s'enmarcaen
caràcter pilot un pla comúòeòesenvolupament per aquestestres comarques pirinenques] basat enla
òels trets caracterlstics locals en els proòuctesi serveis fjenerals.•
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