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MOLTES COSES EN QUÈ PENSARzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Pensant el que podria dir-vos en aquesta editorial
vaig veure que hi havia molts temes sobre els que
podia escriure des del darrertsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBASota l'Arbre.

Des de comprovar amb satisfacció la consolidació
del nou estil de fira que volem impregnar al
Promopallars, fins a les Festes de la Verge, que van
tenir un elevat grau de solemnitat amb la presència
del Sr. Bisbe Coadjutor,MN. ENRIC VINE S i la
Consellera de Governació,HBLE. SRA. NÚRIA DE GIS-

PERT; o pensar que ja estem en la recta final de la
legi~latura i queda menys d'un any - sembla que pel
maig' del proper any- per a les properes eleccions
municipals. Això ens hauria de fer reflexionar també
que aquestes conteses electorals no han de servir per
enfrontar la Pobla sinó per a fer una anàlisi objectiva
i sense apassionaments dels canvis que ha experi-
mentat i quin futur volem per a ella. L'enfrontament
entre les persones no agrada ningú i juntament amb la
crítica fàcil són actituds que els poblatans sempre
hem refusat. També amb engrescada esperança vaig
veure com tots ens illusionàvern imaginant en què es
convertirà el projecte del Parc dels Raiers entre els
rius Noguera i Flamisell, així com l'adequació i dota-
ció de serveis a la cua del pantà de Sant Antoni.

l parlant dels Raiers, hem d'estar orgullosos de ser
capdavanters en aquest conjunt d'associacions i
pobles units per aquesta tradició i cultura del transport
fluvial de la fusta. Perquè tan l'Associació dels Raiers
de la Noguera, com l'Ajuntament de la Pobla som els
veritables promotors i impulsors de les respectives
Associacions Internacionals de Raiers i de Pobles
Raiers. L'any que ve, el 2003, durant l'Assemblea de
l'Associació, els alcaldes de més de 20 pobles i ciutats
signaran a Lgjuno, Eslovènia, el protocol inicial de
constitució, mentre aquí a la Pobla es consolidarà labaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
D iada dels Raiers, en celebrar-se la2yna edició.

Però el 2004 serà sens dubte l'any Raier, amb la
celebració de laT robada In ternaciona l a la P ob la ,

la participació alF O R U M 2004 a Barcelona i la sig-
natura també a la Pobla dels estatuts dels Pobles
Raiers, amb els més de 20 alcaldes i amb la presència
d'altres personalitats polítiques i culturals dels més de
IS estats, països i nacionalitats a les que pertanyen.

l la festa dels Bombers? l la Festa Major de juliol?
i el seguit de gresques als barris, i a San Joan? Tot
ha estat del tot satisfactori i amb la sort de no haver
de lamentar cap ensurt desagradable. També, perquè
no dir-ho, hi ha hagut tot un enrenou pel que fa a la
Residència, potser més pujat de to del que calia.
Però ja us he dit que s'apropen conteses electorals i
això fa enrarir l'ambient.

l parlant de la Residència, hem acomiadat a les
dues últimes directores, les germanesANGELS i
MARIA, de les que en guardàvem un exemplar i
imborrable record.

Potser l'únic incident per lamentar ha estat el
temps, que no ha estat el més propi d'estiu. Però
comja sabem, amb això del temps mai no hi ha una-
nimitat, per tant s'ha d'acceptar com ve, perquè
tampoc s'hi pot fer res per cambiar-Io.

l podríem seguir parlant de tantes coses... però
prefereixo deixar-les per a vosaltres, aquestes i les
que no he esmentat. D'aquesta manera l'editorial
d'aquestSota l'Arbre podrem dir que l'hem fet una
mica entre tots.

No creieu que quan ens posem a pensar en la
Pobla objectivament, fa goig veure tot el que és i les
possibilitats que encara li queden?

A mi sí que me'n fa i per això no pararem de pen-
sar-hi ... però també detreballar-hi.e

Narcís BalaguéWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAi Bosch
el vostre alcalde

REDACCiÓ I DISSENY
Susanna Díaz Perera. burilisi@teleline.es

FOTOGRAFIA PORTADA: STUDI3

EDITA
Ajuntament de la Pobla de Segur.
Av. Verdaguer, 35.
Tel. (973) 68 00 38. Fax. (973) 68 I I 07.

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.

so ta la rb re@ eresm as.com
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SOCIETAT DE CAÇADORS I PESCADORS
DE LA POBLA DE SEGUR zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Enguany la nostra Societat ha fet 50

anys, aquest fet per sí sol diu Illolt de qual-

sevol entitat.

M'agradaria fer entendre en aquestes línies,

que els nostres esports, la caça i la pesca esporti-

va pr'iricipajrnerrt, no son ni de bon tros esports

de Illoda. Aquestes pràctiques a diferencia d'al-

tres, no riornés tenen practicants o no practi-

coneguda, de retruc i ha altres espeCIeS no

cinegètiques que es veuen afavorides per aquest

fet, i que tatnbé es troben en un mornerrt òpfirn

de la seva existència.vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

I tot això es gràcies a les persones, a aquells

que durant tot aquest ternps han fortnat part de

la Societat d'una o altra fortna, a aquells que

s'han posat al davant de la entitat, a aquells que
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cants, si no que tatnbé tenen detractors, atnb la

dificultat afegida que aquest fet suposa, la nos-

tra Societat a sobreviscut durant tots aquests

anys, fent front a totes les dificultats que s'han

presentat i defensant la pràctica d'aquests

esports, que en Illolts casos deixen de ser una

simple afecció per esdevindre una passió. No

voldria passar per alt, que fruit de la feina que eS

fa dins aquest tipus d'entitats, i COIllno, per l'in-

terés que nosaltres terrirn, la fauna piscícola dels

nostres rius, El Flalllisell, i la Noguera

Pallaressa, està experirnerrtarrt una notable recu-

peració desprès d'uns anys en que veritablelllent

aquesta fauna ha tingut la seva existència real-

rnerrt cornprornesa.

El mateix cas es dona aIllb les espècies ~~DOt9S

d . èti . b' ~Ç¡ 1,0ariorneria es c1nege 1ques, que Sl e no •...-s ~
, di d ~ sson totes, estu s recents emostren, !:!:!g

que a Catalunya en general, i al Pallars ~ ~

en particular, aquestes espècies es troben ~ ~D I 'ò~~~

1 ill t d 1 . ,.WVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAL A o~
en e III or rnornerr e a seva existència

sense ser de la Societat han col·laborat desde

altres entitats recolzant la nostra.

Dins el nostre col·lectiu, i «Illalgrat no estar de

rnoda», ens serrtirnrealment orgullosos de ser on

SOIll, i rnterrtarern Illillorar tot allò que sigui

Illillorable.

Es per això que durant aquesta darrera set-

rriarra de setetnbre la nostra Societat a organitzat

uns petits acorrteixernerrts per celebrar el seu

50è aniversari .•

¡SAJAS SANCHEZ PÉREZ.

President de la Societat de Caçadors

i Pescadors de La Pobla de Segur
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RESUM DELS PLENS
Ple ordinari deltsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA217/2002

I. Instancies i soHicituts.vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
* La Comissió de Govern acorda col, laborar amb la Coral Verge de
Ribera de la Pobla de Segur en l'enregistrament d'un CD musical amb
l'adquisició d'un nombre d'exemplars fins a un import de 900.
* La Comissió de Govern acorda col, laborar econòmicament amb
l'Associació Cultural dels Raiers de la Noguera Pallaresa amb els cos-
tos de l'edició del llibre d'imatges dels Raiers.

Ple ordinari del24/7/2002

I. Informes de Presidència.
* S'ha realitzat la presentació de l'estudi de la Fundació Tallers de
Catalunya en relació al centre ocupacional per a disminuïts.
* El Centre de Promoció de la Cultura Pop. i Tradicional Catalana ha
declarat la Diada dels Raiers com a Festa Tradicional d'lnterés Nacional.
* A la Diada dels Raiers es va presentar el projecte de Parc delsRaiers.
* L'Associació dels Raiers d'Itàlia ha comunicat que l'Ajuntament de
Castellavazzo ha acordat atorgar el nom d'una plaça a la Pobla de Segur.
* Amb motiu de la mort de la germana Angels Gasset de les
Missioneres Filles del Cor de Maria que va ser directora de la
Residència Nostra Senyora de Ribera, la corporació i la Fundació.
Municipal manifesta el seu sentiment de condol. La Superiora General
de la congregació ha tramés un comunicat d'agraïment per aquesta
manifestació decondolèrrcia.

* La direcció General d'Administració Local ha notificat la desesti-
mació de les al-legacions efectuades per aquest Ajuntamenten relació
al cofinançament FEDER per a l'actuació de renovació de la xarxa de
distribució d'aigua potable en baixa a la Pobla de Segur, confirmant una
subvenció de 50.000 per a una despesa elegible de 100.000
*S'ha signat el conveni decol-laboració entre la Diputació de Lleida,els
Depts. d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, de Governació i Relacions
Institucionals, de Medi Ambient i de Política Terrritoriali Obres
Públiques de la Generalitat de Catalunya, el Consell Comarcal del
PallarsJussà, l'Ajuntament de la Pobla de Segur i l'Ajuntament de Conca
de Dalt per portar a terme les obres de construcció d'un nou pont
sobre el riu Noguera Pallaresa a la carretera LV-5182 de la Pobla de
Segur a Aramunt, que va aprobar el Ple en sessió del 25 d'abrilde 2002.

2. Aprovaci6 del Projecte de Taller d'Ocupaci6 La Pobla de Segur,
d'auxiliar de gerontòleg amb 10 alumnes i una durada de dotzemesos,
des de l'octubre de 2002 al setembre de 2003, amb un pressupost
total de 175.141,62 . Es solicita al Departament de Treball una sub-
venció total de la quantitat pressupostada per a l'esmentattaller, ja
que aquesta entitat hi aportarà una part dels recursos necessaris per
al pla de formació.

3. Es declara el cessament del Sr. Ramon Sostres Aytés com a repre-
sentant de l'Ajuntament a diferents entitats, i es procedeix a la seva
sustituci6:
- Elecció del regidor Sr.Jesús Miguel Sanchez Pellicer per formar part
de la Junta de Patrons de la Fundació Pública Municipal Residència
Sanitària Nostra Senyora de Ribera.
- Elecció del regidor Sr.Jesús MiguelSànchez Pellicer com a nou rep-
resentant en el Consorci Centre Cultural Els Raiers.

4. Escut Heraldic Municipal. El 13 de juny de 2002 la DireccióGeneral
d'Administració Local, Servei de Demarcacions territorials, ha tramés
la proposta de l'assessor d'Heràldica i Genealogia de Catalunya en
relació a l'adopció de l'escut heràldic municipal de la Pobla de Segur.
Es considera positivament la proposta de la muralla d'argent, senyal
dels Vilamur, tot i que es creu oportú mantenir les armes dels
Cardona amb una correcta simbologia.
Es demana al redactor de la proposta, l'assessor d'Heràldica i
Genealogia de Catalunya, que consideri la possibilitat d'incorporar la
simbologia del patró de la localitat, Sant Miquel, i/o el Puide Segur,
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ambdós més lligats als origens històrics de la Pobla de Segurque la
Verge de Ribera, procedent d'una tradició popular. Es tramet aquest
acord a la Direcció General d'Administració Local per a la seva con-
sideració i nova proposta.

5. Festes locals per a l'any 2003. Determinar els dies 8 de maig, aplec
de Sant Miquel del Pui, i el 18 de juny, festa en honor de la Patrona
Verge de Ribera.

6. Solicitut d'inclusi6 a la convocatoria d'ajuts per a finançar actua-
cions de competència municipal del Programa d'Inversions Municipals
(PIM) de la Diputació de Lleida del Pla únic d'obres i serveisde
Catalunya, amb el finançament que tot seguit es determina:
- Anualitat 2002.
Obra: Mur de defensa i passeig peatonal a la Riba. Tram III.
Pressupost 1.014.673,79 .
Quantitat sol-lícitada: 443.780 .
- Anualitat 2003.
Obra: Reasfaltat de diferents carrers de la Pobla de Segur.
Pressupost 301.371,76 .
Quantitat sol, licitada: 150.685,88 .

7. Liquidaci6 del Pressupost General de 2001. Es dona comptedels
expedients següents.
- Liquidació del Pressupost de l'Administració General de l'Entitat
Local, romanent a Tresoreria, -3.551.009 ptes.
- Liquidació del Pressupost de la Fundació ÚBLlCA Municipal
Residència Sanitària Nostra Senyora de Ribera: romanent a
Tresoreria, 3.441.270 ptes.
- Liquidació del Pressupost del Patronat Municipal d'Esports de la
Pobla de Segur: romanent a Tresoreria, 864.587 ptes.

8. Acceptaci6 de la subvenci6 del Departament d'Ensenyament, de
20.400 amb destí al centre munic;pal d'educació infantil Els Bolets,
per al curs 2001-2002.

9. Acceptaci6 de l'ajut atorgat per resolució de la DireccióGeneral
d'Administració Local d'I de juliol de 2002 per a les despeses ocasiona-
des pel temporal de neu i fred del desembre de 200 I, per un import de
1.595,39 i sol-licitud de prèstec a l'Institut Català de Finances.

10. Aprovaci6 de la concertaci6 d'una operaci6 de crèdit pelfinança-
ment de part de les inversions previstes al Pressupost de
l'Administració general de l'entitat per a l'any 2002. Els imports del
credit segons les actuacions son: Construcció nau-magauemal polí-
gon industrial, 9.015 ; Ampliació del pont de la N-260 sobre el riu
Flamisell, 30.050 ; Interconnexió en alta dels dipòsits municipals,
35.787 ; Renovació de la xarxa de distribució d'aigua en baixa,
101.533 E.; Nou pont sobre el riu Noguera Pallaresa erta. LV-5182
Pobla de Segur- Aramunt, 6.0 IO

11. Aprovaci6 del reglament municipal d'ús del Telecentre,elaborat
per una comissió d'estudi encarregada a l'efecte amb la proposta efec-
tuada per l'alcalde, la regidora d'Ensenyament, l'AODL i laresponsa-
ble del Telecentre.

12. Aprovaci6 inicial de la modificaci6 puntual del plànol 0.2.9 per
precisar el límit del sol urbà al nucli de Sant Joan de Vinyafrescal de la
revisió/Adaptació de les Normes subsidiàries de planejament de la
pobla de Segur.

13. Aprovaci6 inicial de l'article 66 de la revisió/Adaptació de les
Normes subsidiàries de planejament de la pobla de Segur, en referèn-
cia a les consideracions especials de l'ús agropequari.

14.Aprovaci6 inicial de les contribucions especials per l'obra d'enllu-
menat públic fase A3 de la Pobla de Segur. El pressupost es de
95.818,09 amb una subvenció de la Diputació de Lleida per un
import de 51.085,73 i una subvenció del PUOSC de 21.035,42
S'acorda imposar contribucions especials, per l'augment del valor i
millors serveis dels inmobles de l'àrea beneficiada per l'obra.
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DOLORS ECHALAR I RUBiÓ

EL PASSATbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA2 DE SETEMBRE, EN UNA CONVOCATORIA

EXTRAOKDINAKIA DEL PLE DE (AJUNTAMENT

DE LA POBLA ES VA FER PÚBLICA LA RENÚNCIA DE

LA REGIDORA. DES D'AQuí DEIXEM CONSTÀNCIA DE

LA BONA TASCA DUTA A TERME PER LA DOWRS,

AMB EL DESSITG DE QUE, D'ALGUNA ALTRA FORMA,

CONTINUI TREBALLANT EN PRO DE LA POBLA.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

L'Alcalde NARCÍS BALAGUÉ va adreçar les següents paraules al
Consistori:tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

«No cal que us digui que vaig preferir sentir laDOLORS que SÍ

acceptava entrar a les nostres llistes i així poder accedir a

entrar a l'Ajuntament per a servir al poble, que no pas ara que

he sentit que No podia continuar per assumptes personals.

Que trist és que persones llencin la pedra i amaguin la mà sense ser conscients d'on pot anar a parar la pedra

i el mal que pot fer. I encara és més trista la presència d'algunes de les persones que aplaudeixen aquest acte.

De ben segur que el temps dirà el qué i el perquè de tot plegat.

Ara només demano que la pèrdua d'aquesta col-laboradora en les tasques de govern municipal sigui respec-

tada i acceptada tal com ella
ho vol.

També voldria que la seva

trajectòria al servei de la

comunitat no es trenqués per

aquests motius. Que el seu

camí si no pot continuar com a

confluent, almenys ho faci en

paral-lel, però que a la fi

arribi al mateix destí,

que no és un altre que el de

servir a la Pobla.

Sra. DOLORS ECHALAR I

RUBIÓ, regidora de

l'Ajuntament de la Pobla de

Segur, en nom de tots,

M O L T E S GRÀCIES.» •vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

.............................................................................................................................. .
CURSOS I PLANS D'OCUPACIÓ

./ El mes de juliol es va aprovar la continuació de l'inventari del F ons de l'A rx iu M un ic ipa l, que inclou
la contractació d'una persona durant sis mesos a temps complet.

./ S'ha demanat subvenció per realitzar un nou taller de geriatria. Tot i que està pendent d'aprovació, es
calcula que podria començar abans del 31 de desembre .•
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El passat 21 d'agost es van donar per
acabades les obres d'asfaltatge del carrer
de la Riba, i es va procedir a la seva inau-
guració oficial, que es pretenia celebrar
amb un berenar popular al carrer. Tot i que
la pluja va obligar als presents a refugiar-
se alBAR PALERMO, el bon ambient que es
va crear va fer oblidar a tots les penuries
que ha portat la posta a punt d'aquest car-
rer. Bé està el que bé acaba.etsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

~=-------L AIGUA I GAS
Segueixen les obres. Actualment s'està treballant en la connexió de la novainstal-lació de gas i d'aigua

de la zona de l'Estació amb la resta de la població. El pas de canonades es farà per sota del Pont del
Flamisell, i s'ha contractat una empresa especialitzada enaquest tipus d'instal-lacions. Les obres duraran
uns quinze dies, i és possible que per l'edició d'aquest número deSota l'Arbre ja s'hagin acabat. A més,
després del periode estival s'han reiniciat les obres del gas, i actualment s'està treballant pels carrers de la
Font, Avd. Catalunya i Sant Miquel del Pui. Està previst posar ja en marxa el servei aquest hivern.e

LA BÀSCULA DE POBLA ja

La bàscula municipal situada al carrer Camil Cases va
entrar en funcionament el mes de juliol passat, just en
plena campanya de recollida del gra, cosa que ha fet que
els agricultors de la Pobla i l'empresaCOPIRINEO

puguessin estrenar-la i aprofitar-la durant tot l'estiu.
No obstant, un cop modificat el Pla Parcial del

Polígon que s'està portant a terme, es preveu millorar la
rampa de sortida dels vehicles.evutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAci

~~~~~~L- __ ~ __ ~~~ ~ ~

A~UT PER A LES OBRES DE MILLORA
d e l 'A ju n ta m e n t

El Consell Comarcal del Pallars Jussà va acordar
l'aprovació del conveni decol-laboració amb el
Departament de Política Territorial i Obres
Públiques de la Generalitat de Catalunya per a
desenvolupar actuacions específiques de muntanya
durant el periode 2002-2003. Segons el texte
exposat, es dotarà la quantitat de 432.729 per la
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millora de la xarxa veïnal i rural de camins, consolidar
estructures bàsiques, optimitzar recursos turístics o
realitzar projectes de dinamització econòmica.

Això inclou una ajuda específica de 60101,21
destinats a la recuperació i restauració de l'antic edi-
cifi modernista Casa Mauri, actual Ajuntament, que
va començar les reformes durant aquest any 2002.~
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VEDELLA ECOLÒGICA
A L'ESCORXADOR DE LA POBLA

Poc A poc LA VEDELLA ECOLÒGICA ES FA UN RACÓ

AL MERCAT. EL CONSUMIDOR, PREOCUPAT PER LA

SEVA SALUT, I EL SENTIT COMÚ DE BUSCAR LA

QUALITAT PER DAVANT DE TOT, SON ELS

VERITABLES PROMOTORS DE QUE L'ESCORXADOR

DE LA POBLA DE SEGUR SIGUI EL SEGON DE

CATALUNYA QUE MATA I REFRIGERA AQUESTA

CARN DE GRAN VALOR ALIMENTARI.vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

ezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
ada cop és més habitual que explotacions
ramaderes dels Pirineus rebin perrrús per

catalogar el seu producte d'ecològic. I es que és tot
un privilegi gaudir de tant espai obert on les
vedelles poden còrrer i pastar lliures per la
muntanya, i no hagin de creixer dins les granjes ni
engreixar-se artificialment amb pinsos poc fiables.
Així, les més de cent explotacions de carn ecològi-
ca que hi ha actualment a les comarques del Pallars
Jussà, Pallars Sobirà i Alta Ribagorça han creat la
necessitat d'adaptar els recursos existents a aquesta
nova demanda del mercat, cada cop més amplia.

Per això la Pobla de Segur ha obert les portes del
seu Escorxador Municipal a les explotacions
ramaderes ecològiques, que tots els dilluns, dimarts
i dijous tenen la possibilitat de portar el bestià per
fer la matança segons les normes sanitàries que el
Ministeri d'Agricultura Ramaderia i Pesca imposa

Durant la matança de la vedella ecològica es necessari

amar tant l'animal com els estris de l'escorxador

de la resta de bestiar, per evitar qualsevol contacte

que pugués derivar en infecció.

molt seriosament per a que la carn ecològica, lliure
de productes fitosanitaris, antibiòtics i de gran quali-
tat alimentària, pugui ser distribuida als mercats.baZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

L 'E scorxador M un ic ipa l del P ir ineus de la

P ob la de Segu r va ser remodelat l'any 1988 i dotat
de càmera frigorífica per a donar servei al sosteni-
ment de la ramaderia del país i per promocionar els
productes autòctons. Amb aquesta nova iniciativa,

juntament amb el de Moià és un
dels dos únics escorxadors ecolò-
gics de Catalunya. A més, compta
amb la categoria de frigorífic, cosa
que permet exportar carn a tot el
territori de la Comunitat Econòmica
Europea on aquest producte és molt
valorat i buscat per un consumidor
exigent amb la seva salut.

No ho deixem passar. Al Pallars
disposem d'una materia prima de
qualitat, i ara, a més, de la possibili-
tat de distribuir-la directament des
de la Pobla a totes les llars cata-
lanes. Aprofitem aquest privilegi
per afegir aquest producte als nos-
tres plats .•

¡ •

Inclús la forma en què es procedeix a la mort de l'animal, i els controls

posteriors d'emmagatzematge i distribució, pasen per una estreta vigilància

sanitària que garenteix la qualitat ecològica del producte. A l'escorxador de

la Pobla hi treballen tres matarifes, un responsable de manteniment i control,

~L.....,.__ -"i •••u,-n_p:....e-",ó~.-",T,-"o=-t_es-,-"le=s •.•tas1-_u=e,,-,s ",-a.c.~m_in ....•is_t=ra--"ti""·v,-,e",,s""e""s_fa....:n",d",-e_s",-d_e--=I' A:c..:J:....:·u=n=ta=m=e;..cn=t.c=••••••••
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P rq je c c ió d e f l l tH rqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

144 NOVES FAMíLIES A LA POBLA zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Si al~ú tenia dubtes en aquest sentit, l'acord al que
vam arribar el novembre passat l'Ajuntament, el

Consorci Urbanístic la Pobla-Renfe i el grup promo-
tor de les pistes d'esquí de Filià, els hi hauria de fer
pensar i treure definitivament qualsevol recel al
respecte.

Aquest acord preveia la modificació de les condi-
cions urbanístiques de les illes D i E, inicialment pre-
vistes per a construir-hi vivendes unifamiliars en
forma de xalets, en viletes plurifamiliars que perme-
tran construir-hi 144 vivendes en règim de lloguer
protegit per als treballadors que Vallfosca Interllacs

EL PROJBCTB DBvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
~ •..

L AKBA VACACIONAL

HA BSTAT, SBNS DUBTB,

UN REVULSIU BN BL

DBSBNVOLUPAMBNT

SOCIO-BCONÒMIC

DB LA NOSTRA POBLA.

té previst contractar per al funcionament del com-
plexe de les pistes i del res ort d "Espui Filià.

Si es té present que la majoria d'aquests llocs de
treball hauran de cobrir-se amb personal de fora de la
comarca, el fet d'oferta/ls-hi des de la pròpia empre-
sa vivenda de lloguer en règim de protecció oficial,
farà que aquesta operació proporcioni a la Pobla un
creixement de la població productiva d'un 35% i en
xifres absolutes d'un 15%. Així doncs una vegada
més s'ha constatat com el projecte de 1'Area
Vacacional ha esdevingut un important motor en el
creixement i desenvolupament de la Pobla.

La intenció, tant de l'Ajuntament i del Consorci, com de Vallfosca
Interllacs, és la de continuar treballant en la concreció d'altres propostes.

Algunes d'elles, com la promoció de 48 apartaments i/o vivendes, ja estan
aconseguides. L'objectiu és aprofitat tot el potencial queavui tothom

reconeix que té la Pobla de Segur .•

8 * tardortsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA~SOTALJARBRE* 28baZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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U n p ro je c te d 'a lç a d a qponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
EL NOU PARC DELS RAIERS baZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

E L D ISSA B T E 6 D E JU L IO L , L A JO R N A D A A N T E R IO R A L A B A IX A D A D E L S R A IE R S P E R L A N O G U E R A

P A L L A R E SA , L A F uN D A C iÓ T E R R IT O R I I P A ISA T G E D E L A C A IX A D E C A T A L U N Y A V A A P R O F IT A R P E R

P R E SE N T A R E L P R O JE C T E D E L A Z O N A L U D IC O N A T U R A L P A R C D E L S R A I E R S. A Q U E ST C O M .P L E X E

S 'U B iC A R À A L A C U A D E L P A N T À D E SA N T A N T O N I P E R L A SO R T ID A D E t: A IG U A D E L A N O G U E R A

P A L L A R E SA , I IN C W U L A R E C U P E R A C iÓ P A ISA T G ÍST IC A D 'U N A Z O N A D E 50.000 M .E T R E S Q U A D R A T S,

U N P A SSE IG F L U V IA L , U N A Z O N A D E B A N Y I U N A C O N N E X IÓ A M B L A Z O N A U R B A N A .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1 Parc del Raiers ha estat projectat ambvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAE 1'objectiu de ser l'espai de connexió entre el
poble i l'embassament, i identificar-se amb el

seu paratge: la confluència dels rius Flarnisell i la
Noguera Pallaresa, i a la baixada dels Raiers.

Es preveu crear un ambient de repòs i natura per
tothom i convertir-lo alhora en zona de jocs per als
més petits. Al costat del Flamisell hi haurà bancs
i ombra, esplanades assolellades de gespa per a un
ús més actiu, jocs infantils, escultures de terra per

prendre el sol i alguna taula per al
picnic. A l'àmbit del bosc de
Ribera, hi haurà passarel-Ies de
fusta als marges de la Noguera
Pallaresa amb unes plataformes en
forma de rais des d'on es podrà
pescar o contemplar el riu.

El Pla d'Ordenació del Paisatge
contempla la creació d'un itinerari
interpretatiu dels boscos de ribera
així com les espècies animals i
vegetals més característiques i
emblemàtiques. A més, es farà una
t01Te mirador elevat, per observar
les aus i el paisatge per damunt de
les capçaleres dels arbres.e

\

-- ~/------' :...~

LA FIRA DE LA GANGA,
le s b o t ig u e s s u r te n a l c a r r e r

El dia 10 d'agost es va celebrar la cuarta edició de laF ira de la

G anga de la Pobla de Segur, una inciativa dels comerciants per
donar sortida als seus productes i donar-se a conèixer de cara als
veïns. Aquest any hi ha participat no només comerciants de l'Avda.
Catalunya sino de tota la Pobla, cosa que consolida cada cop més
aquesta iniciativa comercial i dinamitza el comerç local, amés, evi-
dentment donar una imatge més viva als carrers de la Pobla.

Si voleu un consell, no hi falteu a la seva propera edició.e

)( D u ran t e l P on t de la P u ríssim a es farà laAJ o rn a d a d 'In a u g u ra c ió d e P o r te s O b e r te s

per a que tots els que ho desitgin puguin veure l'estat i el procés de les obres de remodelació

de Casa Mauri, la seu de l'Ajuntament.

28*tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBASOTA L'ARBRE.tardor * 9



V a c a n c e s a lqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBACASAL D'ESTIU zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A mitjans de juny va tornar a obrir-se el Casal per nens i nenes
que han passat l'estiu a la Pobla. Els horaris tornaven a ser aquest
any de jornada completa, de 10 a 19h. o bé de jornada partida, de
10 a 13h i de 15 a 19h. Com hi va haver més inscrits que en anys
anteriors (alguna setmana van arribar a ser quaranta), es vacon-
tractar una nova monitora, laLOURDES CAPELLA, que junt a la
MERCÈ ORTEGA i la DOLORS GUIXA van entretenir i vigilar la
canalla que no només procedia de la Pobla sinó dels pobles del
voltant, la Vall Fosca, Baix Pallars i Conca de Dalt. Durant tot
l'estiu van realitzar activitats i tallers i, malgrat el maltemps, no
van perdonar els banys diaris a la piscina municipal. •

U n a n o v a jo rn a d a d e l
MUUA'T baZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAC O N T R A L'ESCLEROSI

La jornada anuai del MULLA'T CONTRA
L'ESCLEROSI es va celebrar aquest any el 7 e
juliol un cop més a la piscina municipal. Com va
coincidir que el mateix dia es feia la baixada de
Raiers per la Noguera Pallaresa, la festa va tenir
menys afluència de gent que en anys anteriors. Això
sí, es va celebrar la ja tradicional nedada popular a
estil lliure, en la qual els participants vol unta is es
van anar relevant fins que es van arribar a nedar
10.400 m. sense parar. Fmalment la recaudació va ser
de 339,38 per la lluita contra l'esclerosi, que foren
entregats aFU DACIÓ ESCLEROSIS MÚLTIPLE. •

• La Llar d'Infants de la Pobla ha rebut molt bona
acollida entre tots el pares de la població.
Actualment hi ha inscrits 20 nens i nenes

d'un a dos anys i l7 de tres anys. S'està estudiant
ampliar els serveis i els horaris per adequar-ho

a les necessitats dels familiars .•

• Dins el programa d'acolliment de nens del
poble saharaui, aquest any ha passat l'estiu a la
Pobla laJADIJETU SALEM, delO anys. Ha estat
acollida per laSUSANNA i el DANIEL, que la van

apuntar uns dies al Casal i van pasar amb ella les
vacances anant d'excursió, a la platja i a les festes
majors. Una experiència que recomanen a tots els
pobladans. Aquest any hi va haver un total de 7

nens acollits als Pallars: quatre a Tremp,
un a Montardit i dos a Sort."

C O N T A C O N T E S a la B ib l io te c a

El 21 d'agost a les 7 de la tarda el grupCONTA-CONTES DELS

PIRINEUS van fer una parada a la Biblioteca de la Pobla per
explicar a tots els nens i nenes latsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAHistoria de la Bavar i en Kiwi.

Amb imatges, disfresses i cançons, els més petits van assitir a un
espectacle en el qual van poder participar, aprendre i divertir-se.
Al final, se'ls va regalar un llibre de contes il-lustrat ambel que
van marxar cap a casa ben contens .•

Alguns dels petits van aprofitar per
bombardejar amb preguntes a la narradora
de la història al final de l'acte.

10* tardor • SOTA L'ARBRE* 28



RESIDÈNCIA NTRA. SRA. DE RIBERAZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Im p la n ta c ió d e n o v e s fases d e l P ro g ra m a d e M il lo r a d e Q u a l i ta tzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

SEGUINT AMB LA IMPLANTACiÓ DEL PROGRAMA DE MILWRA DE QUALITA T DE SERVEIS

QUE ES VA INICIAR ARA FA MÉS D'UN ANY SOTA LA DIRECCiÓ DE LA MADRE MARIA,

I QUE ARA CONTINUA AMB LA MADRE MONTSERRAT, S'ESTÀ TREBALLANT PER TAL DE QUE

EN AQUEST DARRER TRIMESTRE ESTIGUIN EN MARXA LES SEGÜENTS FASES:

• Millores en el capítol de personal

Ampliació del personal, gerocultors i infermeria,
seguint els paràmetres recomanats pel departament
de Benestar Social i que ens permetran l'òptima
atenció als residents.

Ampliació dels horaris de fisioteràpia.
Adequació del personal i horaris de cuina i bugade-

ria i de neteja.

• Millores en el capítol
d'infraestructures

Adequació d'un ampli espai en la tercera planta per
a la ubicació dels serveis de fisioteràpia i animació.

Adequació d'una zona destinada a vestidors del
personal.

Adequació de zones d'esbarjo a l'aire lliure per als
residents: pèrgola en el pati interior especialment

pensada per als residents amb problemes d'accessi-
bilitat a zones en les que encara hi hagin barreres
arquitectòniques i arranjament del jardí per a fer-lo
més confortable en el seu ús.

• Millores en la prestació de serveis

Tenint en compte que dels 75 residents, valorant el
seu grau de dependència física i psíquica, hi ha una
mitjana de 18 amb un grau de requeriment d'intensi-
tat d'atenció mitja i 14 amb un grau alt, caldrà desti-
nar una planta per atendre amb les òptimes condi-
cions a aquests residents, creant el que podem
anomenar com a Àrea Clínica.

Coneixedors de l'esforç tant humà com econòmic que
la implantació d'aquestes fases del Programa de
Millora de Qualitat representen, les afrontem amb
il-lusió, atès que sabem que comportaran una significa-
tiva millora en el benestar de tots els nostres residents .

• • • • • • •vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Em permeto des d'aquestes línies i a nivell personal, adherir-me al testimoniatge a la estimadaMADRE MARIA

amb la que vaig tenir la oportunitat de treballar-hi com a col-laborador i, també, com a metge. I en les dues ves-
sants vaig rebre unes inesborrables lliçons del seu saber fer i de la seva immensa qualitat cristiana que va aju-
dar-li a portar d'una manera excepcionalment serena tot el sofriment que va representar la seva llarga malaltia i
que a mi m'ha ajudat a donar-li un altra dimensió a la meva professió de metge.MADRE MARIA, gràcies.etsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Pau Surribas,

Regidor responsable de la Residència

.......................................................................................................................................· .· .· .
l CAMPANYA VACUNACiÓ ANTIGRIPAL l

La campanya de vacunació comença el proper dia7 d'OCTUBRE del 2002.

Per a més informació, truqueu o visiteu el CAP.Tel. 973 68 13 23.
· .· .

28 * SOTA L'ARBR.E"tardor * 11



R tto r rJ t: t to r ísqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Un «PER SEMPRE» per a les nostres germanes
___ --I

Proposta d'acord a la Junta de PatronstsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Reconeixement a les germanes de la congregació de les Missioneres Filles del Cor de Maria: MaAngels GassetWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAi Maria Marbà.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

El passat 9 d'agost ens van deixar la benvolguda i molt estimada germana MARIA MARBÀ I VIVES, directora de la nostra
Residència.

Tots vàrem veure com la seva dedicació als residents va arribar a extrems només comprensibles per la seva Fe i la total entre-
ga al servei de la gent gran que tan la Congregació com el Patronat de la Residència li havien encomanat.

La seva darrera voluntat de ser enterrada a la Pobla i que les seves restes es quedessin entre nosaltres encara fan més
entranyables i propers els sentiments que envers ella tots tenim.

Tristament, un mes abans, el 8 de juliol, també ens va deixar l'estimada GERMANA ÀNGELS GASSET I BOSCH, anterior directo-
ra i de la que sens dubte tots en guardàvem un excel-lent i afable record difícil d'oblidar.

A totes dues que Deu, de ben segur que serà així, les tingui al seu costat.
Com a darrer record i homenatge reproduim les paraules que 1'alcalde NARCÍS BALAGUÉ va pronunciar en nom de tota la Pobla

el dia d'acomiadament de la germanaMARIA i que ben bé poden servir per a honorar a les dues:

Gràcies per ensenyar-nos

que la lllillor rnarrera d'estilllar-se ésestirnarrt als altres.

Gràcies per haver-nos donat tot el que teníeu,

inclòs rnés enllà de les vostres forces.

Gràcies percorrrprerrdre i perdonar-nos les involuntàries erradesbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAG E R M A N A M A R IA M A R B A

que haguelll pogutcometre,

Gràcies per no fer cas de lesrnesq'uirieseshUlllanes que alguns cops

us helll fet patir.

I sobretot gràcies perquè heu vetllat i pregat

per tots nosaltres i de ben segur que

des de la presència de Crist que ara disfruteu,

ho seguireu fent.

Antonio i falllilia, gerlllanes de Congregació,

rebeu el nostrernés sentit condol

i el de tota la Pobla ioornarca,

a~ la seguretat que a la vostra i nostra ge:nnana Maria

selllpre la tindrelll present.

Que descansi en pau i segueixi vetllant

per tots nosaltres .••vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Nhelll vingut aquí a dir-vos adéu.

No ho farelll perquè vos heu estat

la prilllera en no voler dir-ho.

No eris heu volgut deixar.

Heu estat a~ nosaltres fins l'últilll alè de vida

i heu volgut quedar-vos a la Pobla per selllpre.

Per tot això no us direlll adéu.

Helll vingut aquí per dir-vos gràcies.

Gràcies per haver esat de les poques fonts

d'aigua crsital.lina, neta i pura, d'on brolla la generositat, l'entrega als

altres i la.més valuosa de les virtuts hUlllanes, que és la caritat.

\

G E R M A N A À N G E L S G A SSE T
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N o v e td ts d e l te le c e f l f : r e ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

U n e s p a i p e r qponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa to ts

I TU, JA T'HAS DEIXAT
ATRAPAR PER LA XARXA?zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

DESPRÉS DE SIS MESOS DES DE LA SEVA INAUGURACiÓ, EL TELECENTRE HA RESULTAT SER UN LWC MOLT

VERSÀTIL: UN ÀREA DE TREBALL CÒMODA I DISTESA PER A TOTS I UN PUNT D'INFORMACiÓ I CONTACTE

AM.B t:EXTERIOR DE LA POBLA I AM.B t:INTERIOR VIRTUAL D'AQUESTA GRAN XARXA DE COMUNICACiÓ.

El telecentre ja està a ple
rendiment. Dençà que fou
inaugurat, el passat mes
d'abril, que ja han passat
mensualment per les seves

instal-lacions més de tres-centes person-
es amb intenció de conèixer el funciona-
ment dels ordinadors i connectar-se a
internet, ja sigui per curiositat o per com-
pletar treballs d' universitat i de l'escola.

Per començar, us farem cinc cèntims
de com podeu accedir a aquest nou
servei de la Pobla, a quines activitats
podeu asistir, i què està fent el
Telecentre per ampliar-se i donar més
serveis als seus usuaris.

Podeu anar al Telecentre totes les
tardes de dilluns a divendres, de 17 a 20
h., i els matins dels dimecres, divendres
i dissabtes de 10 a 14 h. A més, si sou
professionals o estudiants universitaris i
truqueu amb antelació, l' horari s' am-
plia als dimarts i dijous de 10 a 14h.
Disposeu de l' Office i del Photoshop, a
més de la conexió a internet, i, p.e., el
vostre propi correu electrònic.

Teniu dos opcions: fer-vos socis, amb
el pagament únic de 3 ,i així us sortirà
a 0,50 cada mitja hora; o 10 pel bono
de 12 hores; i si veniu de pas i no voleu
fer-vos socis, l'us d'ordinadors és d'un
euro. La ventat ja és que la tarja de soci
del Telecentre us servirà d'aquí un
temps per accedir a qualsevol dels tele-
centres de tot Catalunya.

Els estudiants de lavutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAuoc i de la UDL

teniu l'accés gratuït gràcies al conveni
signat el passat mes d'abril amb aques-
tes universitats.

LES
NORMES

L'accés és

lliure i no

cal dema-

nar hora,

tot i que

hi ha certes hores del dia

més visitades (a la sorti-

da de l'escola, p.e.). Per

donar prioritat als que

realment han de fer

feina, s'han establert una

sèrie de normes que

s'han de respectar:

./ Estan prohibits

els xats i els jocs;

./ Està prohibit baixar

o instal·lar música i

tot tipus de programes;

./ Està prohibit accedir

a pàgines web amb

continguts pornagràfics

i violents;

./ Els menors de 13

anys hauran d'anar

acompanyats d'un adult;

./ Els menors de 16

anys no podran accedir

al telecentre dins

l'horari escolar;

./ Abans d'imprimir

o escanejar qualsevol

document s'ha de

demanar permís;

./ L'ús indegut

dels equips i el canvi

de configuració dels

ordinadors està prohibit;_

./ Abans d'introduïr

qualsevol disc s'ha

de demanar permís

• El 17 de setembre es va realitzar
la 3a reunió de la xarxa de
Telecentres de tota Catalunya a
Sant Bartomeu de Grau (Osona),
per tractar sobre els temes comuns,
inquietuts i activitats que cada un
dels centres catalans vulgues apor-

tar. Una de les propostes que han tingut
més acollida ha estat eltsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAconcurs d'ini-

ciatives empresarialsenfocades a noves
tecnologies a nivell de Catalunya, per
extreure el bo i millor de cada comarca.

• El telecentre estarà homologat per fer
els examens que es requereixen per
obtenir la Targeta Europea d'Habilitats
Informàtiques, una iniciativa europea
per acreditar els coneixements infor-
màtics necessaris que avui en dia es
requereixen per treballar. La posada en
marxa d'aquesta inicativa està prevsita
per a finals d'any, però ja us mantin-
drem informats.e

Cursos que imparteix el Telecentre

• Curs d'Iniciació a la informàtica,

per a persones que no han utilitzat

mai un ordinador.

Durada: 12 hores. Preu: 25 . Soci, 35

no soci. Horari:

dimarts i dijous de 10,30 a 12h.

i dimarts i dijous de 20 a 21 ,30h.

Inici el 24 de setembre.

• Curs d'iniciació a lnternet .
Durada 12 h. Soci 25 . No soci 35

Horari, dilluns i dimecres de 20 a 21 h.

;:llnici el 30 de setembre.

Places limitades per rigorós ordre

d'inscripció.

pirineu-e-centre@pobladesegur.org

28* SOTA L'ARBRE.tardor * 13
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La gastronomiazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Lo Rebost del Pallars va presen-

tar una

rn o svutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAt r a

de pro-

ductes

alirn.enta-

ris típics:

xolls, for-

rn.atges de

tupí, ern.botits arte-

sans, conserves de

l'àvia, i la ratafia entre

rriolt S altres que els

visitants van poder tas-

tar i fins i tot corn.prar.

YN
PROMOPALLA 'baZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

L a 36ono F ira ce 'eb ra l:;=
a la F!obla de Se!g -

LA TRADICIONAL FIRA DEL PALLARS

VA APOSTAR PER L'ESPECIALITZACiÓ,

PROMOCIONANT ENTRE EL GRAN PÚBLIC

EL TÍPIC CONFITAT DE CARN DE PORC,

I LES TRADICIONALS CONSBRVES I

MELMELADES ARTESANES QUE ELABORAVEN

~TIGAMENT LES ÀVIES AL PIRlNBU.

LaI Mostra del Confitat

de Muntanya va centrar

l'interès de laXV Edició de

Prorn.opallars, la 36 Edició de

la Fira de la Pobla de Segur,

celebrada el15 i 16 de juny.

La inauguració de la Fira va

correr a càrrec del Secretari

General del DARP, GERMÀ

GORDÓ, qui arn.b altres autoritats locals varen

desplaçar-se pel recinte firal per conèixer la

rn.ostra dels diferents productes locals que s'hi

exposaven, i saludar als quasi 60 expositors dis-
tribuïts per àrees tern.àtiques al recinte firal.

C a d a a n y més,
Les noves tecnologies Larnbé varen estar presents en el certa-

rneri, El reoentrnerrt inaugurat Pirineu e-centre va organitzal

latsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAl Gimcana Informàticai un Concurs de Botifarra On Linepel

tal de fOIllentar l'ús de les noves tecnologies.

eOIll a novetat, es varen endegar durant els dos dies del cer-

Larnen unes ret.ran srniss'iorrs de televisió local pel canal 47 de

l'UHF aIllb l'edició d'un prograIlla Illagazine especial aIllb i.mat-

ges i entrevistes dels protagonistes i visitants de la XV Edició de PROHOPALLARS.

TanIllateix, es recolliren els diferents actes de la festa rnajor, que se celebrarà els dies 17 i 18 de juny.

14* tardor ~SOTAL'ARBRE* 28



Turisme pirinenc a vapor

La lllàgia del tren turístic i la

rrrúsica tra-

dicional

del Piri-
neu t.arn-

bé hi van

ser pre-

sents.

Tot un

seguit d'itineraris turís-

tics co~inats a~ el

tren de la Pobla varen

oferir la possibilitat de

descobrir als visitants

els secrets dels raiers,tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Cultura pirinenca

Promopallars va acollir, dissabte a les 19h. a la
seu de la Cambra de Comerç, la presentació del
nou llibre devutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAPEP COLL Per les valls on es pon el

sol. Després de la presentació es va desplaçar a
lestand de Literatura del Pirineu per a signar i

dedicar llibres a qui hi estés interessat. En aquest
espai hi varem poder trobar una Mostra
d'Escriptors del Pirineu, la qual va tenir
molt bona acceptació entre els assistents.

La diada de pintors pallaresos en viu, elXXI
concurs fotogràfic i la Mostra d'Art organitzats pel
Comú de Particulars van ser actes que van donar

solidessa a l'oferta cultural de la Fira.

l'antic lllolí fariner del COlllÚde Particulars,

el Molí d'Oli i el conjunt lllodernista de

To~e Mauri, i mostrar als visi-

tants l'elaboració de productes

corn la ratafia i els fOrlllatges.

El Tren Turístic va sortir de

Lleida el dissabte 15 de juny

a les 10h. del rnat.í i va

arribar cap a les 12,30h. a la

Pobla de Segur. El viatge de

tornada va ser a les 19,45h.
des de la Pobla per arribar a

les 21,55h. a Lleida.

Cal rernarcar que aquest corn-

boi turístic va recuperar una antiga locolllotora

dièsel que feia el trajecte regular d'aquesta línia

els diulllenges durant els anys 70.

Pels afeccionats al ferrocarril, un tren a vapor

viu de petita escala (7' 1/4) va perrnet're que viat-

gessin petits i grans per un circuït en rrrirriattrra.w

JqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBALA FIRA ES POSA AL DIA
~ La música del Pirineu.El PONT D'ARCALÍS ens va atansar

la música tradicional del Pirineu, amb la presentació del seu

nou disc,De lluna vella, tonades i cançons del Pirineu,el diu-

menge dia16 de per la tarda, amb un concert en directe i

gratuït per a tots els visitants dins del mateix recinte firal.

I:animació al carrer a càrrec del grup de teatre poblatà

TUTUUS TUUS, va posar la nota de d'humor a la fira. Varen realit-

zar vàries sortides pel recinte firal caracteritzant a diferents

personatges, sintonitzant fàcilment amb el públic.~

28 * SOTA L'ARBRE.tardor * 15



LA FESTA MAJOR ARRIBA A L'ESPORT vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A MÉS DELS BALLS LA FESTA MAJOR TAMBÉ ENS PORTÀ UN MUNT D'ACTMTATS ESPORTIVES,

COMPETICIONS I JOCS PER A TOTS QUE TOT SEGUIT US RESUMIM.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Durant tot l'estiu, els caps de setmana hem seguit partit a partit el XIX Campionat de Futbol Salaque
va acabar el 13 de Setembre amb la Gran Final, en la qual han participat nou equips. Els partits es van dis-
putar els divendres i dissabtes entre les 21 i les 23h. Els guanyadors van ser la CERVESERIABOAVI,el KAS-
TRI va quedar segon, el PLUStercer i ENMUSIC4al1

•

Durant els dies de Festa Major també es va dur a terme unCampionat de Futbol Sala Infantil,amb
quatre equips participants. Van resultar guanyadors els «Palominos».

També durant tota la setmana previa als festejos es va disputar el III Campionat d'Esquaix on JAVI
PÉREZi TONICALVETvan protagonitzar una ajustada lluita enla final en que CALVETva ser el guanyador
masculí. En la categoria de noies la triomfadora va ser MARTABOLEDA.

I per animar encara una mica més la tarda del dissabte, el pavelló va acollir el Torneig de Basquet 3X3
amb' un total de nou equips participants i on es va poder veureuna final plenament internacional: Poblatans
contra Holandesos, i d'on els de casa van sortir vencedors.

La jornada de Festa Major es va celebrar també a la Piscina Municipal, i igual que l'any anterior es va
muntar un divertitCASTELL AQUÀTIC per posar a prova els banyistes, amb un rocòdrom, una tirolina
i un tobogan. L'activitat, de nou, va ser muntada per JOCMOLLNOGUERAAVENTURA.&;\ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

U n a e d ic ió m é s d e la t r a d ic io n a l

TRAVESSA DEL PANTÀ DE SANT ANTONI
Un any més la cursa aquàtica popular del pantà de

Sant Antoni es va celebrar el dia de la Festa Major.
Hi van participar 78 nadadors, i els guanyadors
d'aquesta edició van ser JORDICREUS(1O,22minuts)
en categoria masculina i NOELIAGÓMEZ(12,55 mi-
nuts) en la femenina.

També van rebre menció especial els participants
més joves i els de més edat, que respectivament van
ser LAIAESCUDER,IVANIMONTEYSi ANNAFARRÚS,
totes tres de 9 anys, i ROGERVANEXTERGEM,de 62.&;\

ESTADES DEL CLUB DE BÀSQUET AGRAMUNT

Durant aquesta temporada estiuenca hem estat també la seu deles estades del CLUBBÀSQUETAGRAMUNT
que va escollir la Pobla per als entrenaments dels seus equips Del 13 al 21 de juliol.

El grup el van formar vint-i-un nens i nenes d'edats compreses entre 12 i 16 anys, dirigits per tres monitors.
Disposaven del Pavelló Municipal d'Esports tots els matinsi les tardes sense interferir en les activitats

usuals que es realitzen en aquets recinte. Els entrenamentsrealitzaven de 9 a 12h. i de 17 a 19h.
i aprofitaven els migdies o les tardes per descansar i per anar a la piscina per la qual tenen un abonament

de grup pels 10 dies que van pasar a la Pobla. Tots els nois i noies van acabar la seva estada
molt contents i amb ganes de tomar l'any vinent de nou a laPobla.e

16 * tardortsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA.SOTAL'AR13RE* 28



LI1 Ce/e/Jrl1ciózyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

E I diumenge 8 de setembre es va celebrar la VI dins el mon del trial. Es van marcar 6 zones al costat
Prova del Campionat de Catalunya a la del riu, a l'Escullera, i molt aprop de la sortida, una

Pobla de Segur i laConca de Dalt, una prova situació estratégica per a què familiars i els mateixos
també puntuable per al Campionat Open Lleida. La competidors no s'haguessin de desplaçar massa, con-
prova va començar a les 9 del matí i va durar fins les centrant més públic que va quedar encantat amb l'ac-
3 de la tarda. vQRTvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA""l tuació dels joves.

La sortida, el paddock i l'entrega de premis es •....0':> «'"'l',., Un cop més, elMOTO-SPORT PALLARS vol
trobaven al costat del poliesportiu municipal. Lal: '" agraïr tots els participants, col-Iaboradors,
pluja de la nit anterior va complicar la competi- patrocinadors i voluntaris l'esforç i les ganes
ció en alguna de les zones, tot i que pel matí va posades per l'organització de l'acte, i us convida
lluïr un sol que va assecar el terra abans de migdia. a la propera edició del Campionat d'Espanya de

El MOTO-SPORT PALLARS va marcar 8 zones entre Trial que es celebrarà els propers dies 19 i 20 d'oc-
la Pobla de Segur, Sossis i Claverol, amb gran varie- tubre. La novetat serà que s'inauguraran noves zones
tat de terrenys (terra, zones d'aigua i pedra) que van de circuit per a que els 80 participants que es caleu-
fer gaudir al màxim als 75 pilots i al públic en gene- la que hi assistiran s'ho passin d'allò mésbé.e

ral. La bona elecció dels terrenys i de les zones ben
adequades a cada categoria van fer que la Federació
felicités els organitzadors i que els mateixos partici-
pants la cataloguessin com la millor prova del
Campionat de Catalunya. Els controls, que ja tenen
molta experiència en aquest tipus d'activitat, van ser
força estrictes i foren elogiats tant pels com pedi dors
com pels visitants.

Durant el matí i fins les dues de la tarda també es
va celebrar elCampionat de Catalunya per a nens,
que va obrir les portes de la competició a vint-i-vuit
nois i noies de entre 7 a 12 anys, que prometen molt

28 * SOTA L'ARBRE.tardor * 17
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Octubre, novembre i desembre de 2002
AL PAVELLÓ MUNICIPAL D'ESPORTSvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

...............................................................................................................................................................................................................................................................zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA-

EL PATRONAT JA TÉ TÈCNIC ESPORTIU

Tal i com us hem informat en edicions anteriors, el Patronat d'Esports, a través delprograma dels
nous filons d'ocupació,va demanar una subvenció per a la contractació d'un tècnic esportiu, amb
l'objectiu que serveixi de suport als clubs en l'organització i gestió de les seves activitats i que pro-
mogui la pràctica esportiva a tots els nivells.

Durant el mes de juny vam procedir a la contractació deJOSEP MARIA ROY, i aquest estiu hem
condicionat la sala de l'entrada superior del Pavelló per tal que serveixi com a despatx i sala de
reunions per atendre totes les propostes que cregueu convenient fer-li arribar.

Aquesta actuació, juntament amb les sales d'entitats de lesque ja disposen els clubs, pretén que el
pavelló es converteixi en el veritable motor de l'activitatesportiva de la Pobla .•

Activitats esportives

Adreçades a tots aquells participants, socis o no
socis del Patronat Municipal d'Esports de la Pobla
de Segur que vulguin realitzar activitat física i
manteniment

Les activitats són les següents:

• Ioga;
• Karate-do;

• Preparació Física;
• Gimnàstica de manteniment.

Properament sortirà tota la informació per als
interessats, amb horaris i dies d'activitas i del pro-
fessorat encarregat de dur a terme l'activitat.

D'es d'aquí també s'estan preparant noves
activitats i horaris d'utilització de les seves
instal-lacions per tal de que els socis i no socis
puguin gaudir al màxim del Pavelló Municipal.

Els socis del Patronat Municipal d'Esports tin-
dran descomptes importants per totes les seves
activitats.

L'inici de les activitats serà a començaments del
mes d'octubre .•

18 * tardortsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAlf¡tSOTAVAR.BRE* 28

Activitats extraescolars

Activitats esportives adreçades als escolars de
la població. Els horaris seran a partir de les 17h.

Les activitats seran les següents:

• Rítmica;
• Futbol a 5;
• Karate-do;
• Bàsquet;
• Handbol;

• Badminton;
• Multiesports.

Incorporació de dues noves activitats: elb a d -

minton, esport de raqueta adreçat a escolars a
partir de 8 anys; i l'activitat de multiesports

adreçada a nens i nenes a partir de 6 anys, on els
participants podran gaudir de l'aprenentatge de
diversos esports de sala (futbol sala, bàsquet,
badminton, handbol, mini badminton ...) sempre
buscant l'aspecte lúdic i pedagògic del seu apre-
nentatge, molt important per una bona formació
en aquestes edats .•



In a u g u ra c ió d e la qponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

PENYA BLAUGRANA CARLES PUYOL
d e la P o b la d e S e g u rAi C o m a rc a zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

disputaven el seu estimat equip de
La Pobla contra el Tremp.
Després va presidir un col-loqui a
la pista poliesportiva,vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAi amb caire
molt distés, va satisfer la curiosi-
tat dels presents amb declaracions
més personals sobre com és la
seva vida dins el Barça.e

La penya Bombonera va gravar
un CD en coHaboració amb
el grup laBAND BANERA amb

quatre cançons per animar l'equip de la Pobla,
una de les quals està dedicada al futbolista pobladà,

a qui li van regalar un exemplar.

CARLITOS VA VENIR A LA POBLA

DIRECTAMENT DES DE BARCELONA

DESPRÉS D'UN ENTRENAMENT, PER

REBATEJAR LA PENYA BLAUGRANA

AMB EL SEU PROPI NOM.

PER ELL VA SER TOT UN ORGULL SER

RECOMPENSAT AIXÍ PELS SEGUIDORS

I AMICS DEL SEU POBLE;

PELS MEMBRES DE LA PENYA VA SER

TOT UN LUXE QUE CARLES PUYOL,

EL JUGADOR BLAUGRANA,

FES ELS HONORS D'INAUGURAR

EL NOU RÈTOL DE LA

SEU DE LA PENYA,

ALHORA QUE EL

CARLOS DE SEMPRE

COMPARTÍA UNA

JORNADA EMOTIVA

AMB TOTS ELLS.E I dissabte 17 d'agost el
propi futbolista va ser

l'encarregat de destapar el
nou rètol situat a la façana del
CAFÈ DE LA UNIÓN, seu de la penya
blaugrana a la Pobla. Aprofitant el
seu desplaçament a la Pobla,
nombroses entitats de la Pobla de
Segur, la Conca de Dalt i Tremp
van organitzar una sèrie d'actes
per retre homenatge al pobladà
més famós dins l'àmbit esportiu.
CARLES PUYOL va aparèixer a la seu de la penya a
les dues, i va inaugurar el nou nom de la Penya; tot
seguit es va situar darrera de la barra per signar
fotografies i atendre tots els seus seguidors que
anaven desfilant pel local.

Com a bona celebració, l'acte següent va ser el
dinar de gemanor al Hotel Solé al qual van assistir
els seus pares, elJOSEP i la ROSA, l'alcalde NARCÍS

BALAGUÉ, el seu representantRAMON SOSTRES i
AGUSTÍ MONTOLIU, directiu del Barça i president
de la seva Cornisió Social.PUYOL va rebre dues
plaques: una de la Penya Blaugrana de la Pobla, de
mans del seu presidentXAVIER ROSET, i una altra
de la Penya Blaugrana de Tremp. Per la tarda
PUYOL va fer la sacada d'honor del partit que

FOTOGRAFIES: STUDI3
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CIRCUITS PELS AMANTS DEL BTT vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

JA QUE A LA POBLA DE SEGUR I A TOTES LES RODALIES HI HA TANTS AFECCIONATS A LA BICICLETA

DE MUNTANYA, I DONAT QUE EN AQUESTA COMARCA DISPOSEM D'UN ENTORN ENVEJABLE

PER TRAÇAR RECORREGUTS I ÀREES DE PEDALADA, DES DE ':AJUNTAMENT ES PROPOSA

CREAR UNA SÈRIE D'ITINERARIS PER AbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAB T T COMPLEMENTATSAMB ALTRES SERVEIS.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Així QUE, ANEU RESCATANT LA BICICLETA DEL GARATGE PER FER-LA RODAR LA PROPERA PRIMAVERA.

Amb la intenció de recuperar el projecte del cen-
tre BTT, durant aquest mes d'agost la

Regiduria d'Esports s'ha reunit amb representants de
l'SPRINTCICLOCLUBPOBLA(SCCP)per tal d'establir
un calendari d'actuacions que facin possible l'ober-
tura d'aquest centre el març del 2003.

El centre BTT estarà destinat a tots els afeccionats i
amants de la bicicleta de muntanya de qualsevol
nivell, tant debutants com experts, i oferirà un seguit
de recorreguts i de serveis complementaris per a la
pràctica d'aquest esport, i per a què pedalar sigui més
còmode: punts de rentat, de lloguer i de reparació,
així com un punt d'acolliment i d'informació.

En principi s' han traçat 9 rutes que tindran dife-
rents nivells de dificultat i d'esforç depenent del cir-
cuït escollit: des del circuit de passejada fins a
itineraris de pedalada amb recorreguts molt difícils.
El temps estimat en fer els recorreguts també serà
molt variat, i anirà dels 50 minuts fins les 5 hores.

20 * tardortsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA~SOTAL'ARBR.E* 28

( Les rutes marcades i que properament seran condi-
~des són les següents:

--~
• Aramunt-Sant MartI;~
• Llac de Sant Antoni- Vemadot;
• Torallola-Rivert-Salàs; '\
• El bosc d'Erinyà;
• Sant Miquel-Costa Pera;
• Montesquiu-Galliner;

• Claverol;
• Boumort;
• Serrat de Sant Roc.

----_../
( Esperem que properament gaudiu d'aquesta nova

proposta, que durant l'hivern anirà agafantforma.e



LA DIADA D •••••baZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA::.------ft l ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

F e s ta T ra d ic io

d 'ln te r é s N a c io n a lvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Pocs DIES ABANS DE LA CELEBRACiÓ DE

LA XXIV DIADA DELS RAIERS, QUE VA

TENIR LWC EL PASSAT DIAzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA6 I 7 DE

JULIOL, LA GENERALITAT DE CATALUNYA

ATORGAVA A LA FESTA LA MENCiÓ DE

«FESTA TRADICIONAL D'INTERÉS

NACIONAL» PER LA TASCA DE

RECUPERACiÓ DE LA CULTURA DEL

TRANSPORT FLUVIAL DE LA FUSTA PEL

PIRINEU.

E ls actes començaren el divendres dia 6 amb el
final del muntatge dels rais a la presa de

Llania. Mentrestant, a la plaça de l'Ajuntament hi
havia dos exposicions d'artesaniatradicional feta
amb fusta i la demostració del muntatge d'un rai de
dos trams, i al Molí de l'Oli lapresentació del pro-
jecte del Parc dels
Raiers (inf. a la pag.v),

Durant la tarda es va
continuar realitzant
activitats a la plaça de
l'Ajuntament i es realitzà
el I concurs de Barran-
queig pel riu Flamisell.
Més tard, el grupMOR-

DUIX representava un
espectacle de titelles
basat en una obra deMN.

CINTO VERDAGUER.

Al tard, unsopar popu-
lar, on hi assistiren més

\

La dificultat
del tram va
fer que només
dues de les
embarcacions
arribessin
al final del
recorregut.

de dues-centes persones, i unball de nit donaren pas
al diumenge. El dia 7 començà la jornada amb un
esmorzar per donar força als raiers que se n'encarre-
garien de conduir els rais fins al Pont de Claverol.

Durant la jornada tots
tres rais tingueren
problemes per l'escasse-
dat d'aigua, i només
arribaren a destí dos.

La festa s'acabà amb un
'" dinar de germanor al

Vernadot i amb l'entrega
de la ganxa d'or a la
Casa Museu de
Folgueroles en memòria
de VERDAGUER, autor del
poematsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA«El Cant del

Raier», publicat al llibre
Pàtria:»Moment de l'arribada d'una de les embarcacions

a Pont de Claverol.
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FESTES, BALLS I CELEBRACIONS
aZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAla P o b la d e S e g u r zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

UN ESTIU PLE DE FESTES I CELEBRACIONS HA ESTAT LA TÒNICA GENERAL

DE LA NOSTRA POBLACIÓ DURANT ELS MESOS DE JUNY, JULIOL I AGOST.vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Tot començà amb laFira Promopallars
i les festes en Honor a laMare de Déu de

Ribera, entre els dies 15 i 18 de juny, on els sòns
de LA MARXA DELS NOIS i l'orquestra GIRASOL

amenitzaren el ball de la nit. El dilluns 17 els
fallaires o «torxeros»remuntaren la muntanya
de Santa Magdalena perquè, un cop entrada la
nit.fbaixessin les torxes que s'havien estat con-
feccionant dies abans a base d'ascles de tea
unides a un barró d'avellaner. Cal agrair de tot
cor als bombers de la Pobla i als agents forestals
del DARP la seva col-laboració en la tasca de pre-
venció i control durant el descens. Com ja és
tradició, un cop arribats a l'església parroquial,
després de donar una volta pel carrer Major fins
a la plaça de la Pedrera, l'hereu i la pubilla de
l'any anterior van fer entrega del relleu d'aquest
títol a les tres parelles que s'han casat aquest any.
Posteriorment es va procedir a fer l'ofrena a la
Mare de Déu de Ribera i ballar la sardana de la
Pobla a la Plaça de la Pedrera. El ball ambLA

TRIBU DE SANTI ARISA va tancar la jornada.

L'endemà, laMissa Solemneen honor a la
Mare de Déu de Ribera, presidida pel reverend
Bisbe Coadjutor, unaballada de sardanesa la
Plaça de l'Arbre, i un concert a càrrec de laCORAL

VERGE DE RIBERA al cinema Avenida van con-
cloure els actes de la festa.

Arribat el juliol, i com ja és tradicional, el
primer cap de setmana es va celebrar la XXIVa

Diada dels Raiers,el dia 13 lafesta del barri de
l'Estació i el dia 20 la festa dels Bombers,els
quals van començar la seva activitat al matí, amb
un concurs de dibuix infantil, un parc infantil
establert a la plaça de l'Ajuntament durant tot el
dia i un fabulós ball de nit.

Només cinc dies després de la festa dels
Bombers començava lafesta major de l'estiu
amb dos concerts ben diferents: per una banda el
rock'n'roll de DR. JECKYLL i per l'altra la rumba
personal delGITANO DE BALAGUER. El divendres
al vespre es presentà el discCel Subtil de XAVIER

BAULIES sobre poemes deVICENÇ LLORCA a càrrec
de la trempolinaHELENA CREUS, es va projectar al

Els fallaires i les pubilles de la Pobla durant
la Festa en Honor a la Mare de Déu de Ribera d'enguany.
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~ BN HI-FI 2002.

El passat dia 3 d'agost, el grup escènic LO

TAMARROtornà a organitzar una nova edició

de la ja instutocionalitzada Escala envutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAHi-Fi, a

la que assistíren més de 500 persones,

superant els èxits obtinguts anys anteriors.

L'acte, presentat a estil del televisiu<<.4tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

pèl» de MILLANi CORBACHO, comptà amb

més de 20 actuacions que van ser represen-

tades per compo-

nents del mateix

grup escènic i per

diversos col-laboradors que interpretaren els èxits de l'estiu, principalment.

Destacà el número final que rememorava un fet històric de la Pobla, com va

ser l'entrada a la població dels carlins i la crema de l'església, així com l'espec-

tacle pirotècnic i de focs artificials (el doble que l'any anterior) que va posar el

punt i final a l'espectacle.

Cal dir que part de la recaptació d'aquest any va anar destinada a l'SPRlNTCICLOCLUBPOBLAi a convidar

als participants a un sopar de germanor en agraïment per la seva colIaboracló.e

pati de l'ras la pel-lícualMonstruos S.A.i va
tancar la nit el show de los MOJINOSESCOZÍos,
les versions espanyoles deHotel Cochambre i
les internacionals delos Mejores. Les activitats
de dissabte començren amb la travessa al llac,
per continuar, a la tarda, amb l'XI concurs de
Botifarra, la tercera edició de la Gran
Trastada, que aquest any allargà el seu recor-
regut fins al final del carrer de la Raval, espec-
tacles infantils, activitats esportives al pavelló,
i, en fer-se fosc, un espectacular correfocs a
càrrec dels DIABLESDEL'ALTURGELL.Tancà la
nit l'orquestra JUNIORS i una desentonada
ORQUESTRAPLATERIA.

Diumenge, el casal de Gent Gran de la Pobla
organitzà al matí un concurs de Petanca i a la
tarda un de Bitlles Pallareses. Mentrestant, als
jardins de l'Ajuntament es realitzava la V
Trobada de Puntaires, un petit espectacle de
Màgia, per després donar pas a una ballada de
sardanes i un vermouth-concert a càrrec de
PIXIE-DIXIE.Durant la tarda, jocs aquàtics a les
piscines, un concurs de truites i de croquetes i

un ball de tarda amb PERECOSTATRIOtancaren
momentàniament els actes de la festa major,
que aquest any s'allargaren un dia més gràcies
al fabulós espectacle de ballet que oferí el
BALLETNACIONALBOLSOY,KIEV, Moscú al
cinema Avenida.

Les activitats encara s'allargaren durant el
mes d'agost, i el dissabte dia 3 el grup escènic
LO TAMARROorganitzà una nova edició de
l'SCALAENHI-FI i el barri de la Raval celebrà
la seva festa, i per finalitzar, els dies 30i-I de
setembre Sant Joan de Vinyafrescal posà el
punt i final a les festes d'estiu del nostre
mumcipi.e

El trenet

turístic pels

infants va

passejar pels
carrers de ¡¡:,.,

la Pobla.
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L'AGERMANAMENT AMB LE FOUSSERET ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

u n m o t iu p e r v is i ta r la s e v a F ir a zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Amb motiu de la XVII Gran Fira Agrícola i
Comercial a Le Fousseret,a França, una repre-
sentació de les entitats culturals i de
l'Ajuntament de la Pobla de Segur es van
desplaçar fins aquesta població francesa. Els
assistents van poder gaudir d'unes jornades molt
agradables i plenes d'activitats, que van aprofitar
per afermar el contacte cultural que es preten que
d'aquí a poc es materialitzi amb l'agermanament
entre les dues poblacions pirinenques: Le
Fousseret i la Pobla de Segur .•

T o rn a la c o m m em o ra c ió d e la

FESTIVITAT DE SANT MIQUEL DE SETEMBRE
Seguint la tònica generada l'any passat amb la petita recuperació de la festivitat de Sant Miquel de Setembre,

des de l'Ajuntament s'ha volgut que aquesta tingui un caràcter cada cop més cultural. La celebració començarà
el 28 de setembre amb lesJornades dels Jutges de Paual Molí de l'Olí. I a les 18h., laCORAL ENDESA, vin-
guda especialment de Galícia per fer un concert a Sort i un altre a la Pobla, cantaran al Cinema Avenida.

El dia 29 de setembre, a les 18h. hi haurà unconcert d'orguea l'església parroquial, que inaugurarà eltsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBACicle

d'Orgues de Ponent,que inclou concerts a diferents indrets de Lleida.
A les 20h. es farà la presentació del llibre deMARIBEL SANCHEZ, Deseos, recuerdosy caminos, presentat per

JESÚS SANCHEZ, EUGENI PASCUAL,per l'alcalde NARCÍS BALAGUÉ i per la propia autora .•

•vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

* TROBADA DELS ALUMNES

DE LA UNIVERSITAT DE SALAMANCA
Del 4 al 9 de juliol, com ja és habitual durant els

periodes estivals, 100 estudiants de biologia van
pasar uns dies ala Pobla per estudiar el terreny. La
seva estada va coincidir amb la Diada dels Raiers, i
se'ls va convidar a participar al dinar de germanor .•

* LA HISTÒRIA DELS VERTEBRATS

Organitzat per la Universitat de Salamanca i
l'Ajuntament de la Pobla de Segur, el proper Nadal
es farà l'exposició Vertebrats, fòssils en la història

de la vida,que estarà dedicada a l'evolució des de
l'origen dels vertebrats fins a l'home. Constarà de
40 plafons explicatius, i representacions i maquetes
d'ossos i animals. Més endavant un n'informarem.
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* LA DIADA DE
CATALUNYA At':

Un any més, i aquest
cop commemorant el
25è aniversari de la
Diada de Catalunya,
l'I I de setembre es va
fer l'ofrena de flors a
l'estatua del GENERAL

MORAGUES, davant de
l'Ajuntament. A l'acte
hi van assistir els regi-
dors i un centenar de
persones. Després de
l'ofrena, els grups polítics i representants de
l'Ajuntament van manifestar el seu posicionament i
els seus desitjos pel sentit d'aquesta celebració .•



PRIMERES JORNADES
DE MICOLOGIA ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

a l P a l la r s J u s s à zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

El proper dia 26 d'octubre, el Molí de l'Oli serà

l'escenari d'una conferència sobre bolets tòxics,

impartida per SERGI SANTAMARIAespecialista en

micologia i professor de la Universitat Autònoma

de Barcelona.

L'acte, al que podrà assistir tothom interessat

sobre el tema, forma part de un seguit de

conferències promogudes pel Museu de Ciències

Naturals de Tremp dins lesPrimeres Jornades de
Micologia al Pallars Jussàque es celebraran pels

diferents pobles de la nostra petita geografia com

son Isona, Tremp, Salàs, Senterada i la Pobla

durant el mes d'octubre.

Després de la conferència hi haurà una

degustació de cuina de bolets patrocinada per

POBLAALIMENT, per EMBOTITS DE LLÀNIA i per

FONDAFARRÉ deBaro.e

EN MARXA LA FILMOTECA
d e la P o b la d e Segur

Durant el mes d'octubre començarà l'activitat de

la «filmoteca» de la Pobla, que, com en darreres

ocasions i amb motiu dels seminaris de cinema,

tenia com a marc el local de la Penya Blaugrana

Carles Puyol de la Pobla de Segur i Comarca, a l'an-

tic CAFÈ LA UNIÓN.El primer cicle està dedicat a la

figura d'ALFRED HITCHCOCK, de les seves

pel-lícules i de la influència que han rebut diferents

directors de cinema en la confecció i realització de

les seves obres particulars. El cicle tindrà les

següents sessions, els divendres a les 21,30h.:

O 4 d'octubre: L'ELIXIR DEL MAL, amb el passi
detsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAThe Criminal, de JULIAN SIMPSON. 2000.

O II d'octubre: LA FLOR DEL MAL, amb el passi

de House oi games,DAVIDMAMET, 1986.

O 18 d'octubre: L'ART DE MATAR,amb

Sospechosos habituales,BRIANSINGER, 1996.

O 25 d'octubre: ESPAIS, amb la película

Memento, Christopher Notan, 2001.

O 1 de novembre: ELS HEREUS, amb la película

La huella, J.L.Mankiewich, 1976.~

FESTA DELS 40 ANYS

JD)iLm.vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA2 J® 1lll(Dyw®mmlb)Jf®J® 2((J)((J)2

Ja en tenim40 i ho volem celebrar amb tú,
que també els fas!

Truca i confirma l'assistència al
Tel. 973 68 10 04,
fins el 25 d'octubre.

NOUS POBLATANS
*PAULASA.NCHEZRUBIO.Nascuda el4 del 6 del 2002.

*ANNARIBERA MOLI. Nascuda el lO del 6 del 2002

*TONI ROSET COSTA.Nascut el16 del 6 del 2002

*ALBERT SOTO ALEGRET.Nascut el 30 del 6 del 2002

*GEORGINA ALTIMIRASTORRECILLAS.Nascuda el I del 7 del 2002.

*JOFRE CASTELLSMORENO.Nascut ellS delS del 2002.

*JOEL ESPINOSAHERRERONascut el 20 delS del 2002.

*OT FOIX MARTÍ. Nascut el lO del 9 del 2002.
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Sr. dOSEP CALVETZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

V o c a c ió baZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAo d e v o c ió

p e l s a lv a m e n t? vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

NASCUT L'ANYzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA30, CALVET És BOMBER DES DELS 46 ANYS,

I CAP DEL PARC DE BOMBERS DE LA POBLA DE SEGUR

PRÀCTICAMEI'IT DES DEL PRIMER DIA. D'AIXÒ JA FA 26 AI'IYS,

I EI'ICARA 1'10 EI'I FA UI'I QUE S'HA RETIRAT,

"TANCAI'IT UI'I EPISODI I ALHORA OBRII'IT-I'IE UI'I ALTRE

DII'IS LA TRADICIÓ D'UI'I POBLE QUE ELL DEFII'IEIX COM

UI'IA «VERITABLE CAI'ITERA DE BOMBERS».

CALVET HA ESTAT DISTII'IGIT AMB LA MEDALLA PRESIDEI'IT MACIÀ

PER LA SEVA DEDICACIÓ, COI'ISTÀI'ICIA I ESPERIT D'II'IICIATIVA, I AMB

LA MEDALLA D'ARGEI'IT PELS 25 ANYS DE SERVEI COM A BOMBER' .••.....

, VOLUI'ITARI DE LA POBLA DE SEGUR.

~ Corn s'ha desenvolupat la seva relació amb la Pobla?

Vaig venir de Sort amb sis anys. El pare era xofer de la cen-

tral i, corn era costum, em :vaig posar a treballar a la rriateixa

empresa corn a aprenent de torner mecànic. Tenia quinze anysquan vaig començar i vaig plegar amb 64: són

quasi bé 49 anys.

L'any 1975, arrel d'uns incendis que hi va haver a la Pobla, l'Ajuntamentpensà en fundar un equip de

bombers. Llavors es va obrir una llista d'interessats a formar part d'un grup de bombers voluntaris. Vaig ser el

segon en apuntar-m'hi; el primer era un company de feina que amb el temps es va retirar. En un mes ens vam

aplegar 35, ens vam organitzar, i va sorgir el nom detsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBABombers voluntaris de la Pobla de Seguri comarca. Es va

decidir nombl'ar un responsable i vaig sortir escollit.

Un parc de bombel's es un equip de penones, i aquest equip ha estat sempreextraordinari, i s'hi ha treballat

molt bé; l'any passat vaig decidir deixa.l,-ho per raons d'edat i per deixar pas a les noves generacions.

~ Es inevitable pensar que aquesta decisió, tot i estar molt madurada, li provoca certa nostalgia ...

DUI'ant 49 anys he gaudit treballant tant el primer dia corn en el darrer. Als 64 anys em vaig jubilar. De cop,

al mes "de juny, quan el dia és més llarg, no sabia en què emplenar les vuit hores diàries que em sobraven, però

això ho vaig supel'ar aviat. Al setembl'e ja m'hi havia ammotllat fent un alhe tipus d'activitats: anar a fel' el café

amb els amics, cuidar un petit hOl·t, vaig tornar a la lectun específica de biografies, que m'agrada molt ...

En canvi, porto nou mesos retirat del parc de bombers i t:roboque em falta alguna cosa. No he sigut mai

fumadol', però la sensació deu ser semblant als que ho deixen: necessito olorar l'ambient, passar per aquí...

Però s'han d'acceptar les coses com són. Sóc conscient que l'edat limita. Fent resum d'aquests anys, estic molt

content perquè he SOl·titbeneficiat d'allò que m'ha emplenat i m'ha fet sentir-me útil.

~Quin moment ha estat el més emotiu dins la seva carrel'a?

«80u bomber a la Pobla, oi?Oi que em coneixeu?». Em van preguntar aquest mes de junyen un restaurant a St.

Cugat. «Perdona però no ...» Diu: «Mireu. Vaig tenir lm accident GI 'entrada nOl.J de la Pobla. Anava en unWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA8 5 0 , fa 2 5

any.s.»Em vaig situar,i li vaig preguntar: «Que vas caure alr;u?,>Isi. Anaven. dos gel.'Ulans,q1..1eper sort van sortir-

ne bé.(M'enrec01·do quetu ets elque no sabies nedar».Diu, .su:Arrel d'això, els companys de taula i amics de tota

la vida, que trobaven impossible que caient a la Nog'uen Pallaressa amb el cotxe n'hagués sortit il.lés sense saber

nedar, es van apl'opar per contrastar si realment hi baixavamolta aig'ua, al riu.«Exactament ba1:~aven1 5 0 m " par

segon», i jo ho savia perquè treballava a Fecsai comprobava el cabal. Hi havia hagut una uonada molt forla, i el

vam trobar a l'altra banda agafat en unes branques molt altesque devien surar pel nu,i que Sens dubte van salvar-

li la vida. Després de 25 anys aquest noi amb tan bona memòria va fer sentir-rne reconfortat pel'tma tasca molt:s
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Imatge del primer parc de
bombers de la Pobla de
Segur, encara en peu a
l'Avda. de l'Estació, on
JOSEP CALVET va despertar
la seva vocació de bomber.

cops abnegada però

que puc assegurar que

reb sovint satisfac-

cions COD1aquesta.

Però potser els

episodis aD1b nens

són els que rné s

iD1pacten, per la sen-

zillesa i la sinceritat

que desprenen. Hi

havia un rnat'rirnorri

que van venir a~ un

nen d'lI anys i un de

6. Van pujar aD1b el

telefèric a Estany Gento i d'allà volien anar a l'Estant

Tort, aD1bla D1ala sort que la dona es va trencar el

turD1ell. El pare va baixar aD1bel rnés petit a deD1a-

nar ajuda, rnen tre el gran va quedar a~ la rrrare dalt

la rrrurrtanya fins que l'helicopter se'ls va endur.

Mentre la rrrare era a l'hospital, el noi va pasar unes

hores al parc de bOD1bers.En15dies vaig rebre una

carta d'agraïD1ent de la parella, un dibuix del rnés

petit, i un text del d'onze anys que, D10lt ernot.iva-

rnent explicava que de petit volia ser bo~er, i que

després se'n havia oblidat. Després de veure l'acci-

dent de la seua rrrare, itsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA«veient tot 10 que havien fet

vostés, jo li dic ara que de gran vull ser bomber».No se

D1'oblidarà rnai rnés, perquè no és el rnareix l'agraï-

rnenf d'un nen que el d'una persona gran.

N'hi ha D10ltesperò en voldria destacar una que per

a tots nosaltres va ser important perquè va tenir lloc a

la nostra vila, eren els nostres inicis iÏD1plicà cert

draD1atisD1e.Fou el dia en que s'esfondrà la terrassa de

la cooperativa CIPCA.Van restar aïllades tres treballa-

dores i als enderrocs de la terrassa baixaren dos infants,

un nen i una nena, de dos anys. Es van rescatar als

nens sense cap dany aparent i a les noies s'aconseguí

evacuar-les a~ una escala D1òbil.Es trobaven en estat

de xoc eD1ocionalatès que dos eren les rriares dels nens.

Aquest sinistre crec que ens va conscienciar extra-

ordinàriaD1ent de la nostra responsabilitat.

..
He de destacar-ne especialment a dos. l'ÀNGEL

BOCHACA,amic rneu de tota la vida, des de la infan-

tesa, amb qui a part de oornpart.iramistat personal

vàrem coincidir dins el cos de bOD1bers.Després he

d'esD1entar l'ANTONIFENOSAa~ qui, tot i ser rnés

jove que jo, hecomparfit D101tsD1OD1entstant enqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
l'a~it laboral -taD1béeraempleat de FECSA-COD1en

el parc. Després d'estar una bona colla d'anys COD1a

sots-cap, D1'ha substituit al capdavant del grupi a

qui desitjo D101tèxit en aquest recent estrenat càrrec.

Ser responsable d'un parc de bo~ers corrrporfa

D10lta dedicació. Però la faD1ilia s'hi ressent en certs

rnornerrts, i he tingut D10ltasort aD1bla dona, que ha

sigut extreD1adaD1ent tolerant. He deixat l'ANTÒNIA

dies de cap d'any aD1bel ratm a la boca per anar a

algun servei. Mai no ha protestat, no hamostrat
reserrt.irnerrt, ni ha fet que eD1sentís culpable per per-

dreD1alguna escena faD1iliar.A casa ella ha asurnit la

responsabilitat del dia a dia aD1balegria. Si no fos

per la seva actitud no haguéS pogut dedicar-D1e a~

tanta intensitat als bo~ers.

VaD1tenir la filla petita aD1bgairebé50 anys. El fet

de conviure al parc de bo~ers aD1bgent jove D1'ha

servit per entendr~ rnés la joventut. Al treball no

hauria pogut conviure a~ la realitat de la gent jove,

aD1bels seus pe'nsarnerrts..; Crec que això D1'ha fet

tenir una D1entalitat rnés jove i oberta i valorar les

seves inquietuds i preocupacions.

Molt satisfet d'haver estat aquí i d'haver fet aques-

ta tasca, que D1'ha enriquit l'àniD1. El bano d'aD1ics

que he tingut i tinc és D10lt rnés arnpji que si D1'ha-

gués liD1itat a fer de torner. A rnés, el fet de passejar

per la Pobla, o inclús per altres indrets, i que la gent

jove que d'altra rnarrera no sabríen qui sóc eD1

saludin pel nOD1, la relació directa a~ la gent,

D1'agrada i rn'orrrple.WVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

S .D .

DURANTELMÉSD'OCTUBREES RETRÀUN

HERESCUTHOMENATGEA L'AMICJOSEPCALVET,

PERAGRAÏR-LIDINSELQUESIGUIPOSIBLELASEUA

TOTALENTREGAA LAPOBLAI A LACO~CA.

28* SOTA L'ARBRE.tardor * Z7
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