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questa és la última vegada que em dirigeixo

Tampoc vull oblidar a tots els col-laboradors i

zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
a tots vosaltres com el vostre alcalde. Des
personal de l'Ajuntament,
la Residència, el
d'ara tornaré a ser tan sols el Narcís, i tambésrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
l'exConsorci, l'Empresa Municipal, Patronats i les
alcalde, però per sobre de tot voldria continuar

sent, «el vostre».
Han estat 16 anys, 4 com a regidor i 12 d'alcalde, en què la meva vida ha tingut un clar objectiu:
treballar per la Pobla. Treballar tant com he pogut
i tant com he sabut. I crec que ho he fet. A vegades, inclús jo mateix, oblidem en el temps les
coses que han canviat el nostre poble:
Els 31 números d'aquesta revista Sota l'A rbre
que l'Ajuntament ha editat durant aquests anys
ens podran ajudar a fer memòria.
Revisem-les i en elles hi trobarem, entre d'altres, les actuacioris més significatives en tots els
àmbits i que amb una inversió de més de
25.000.000 d'E (4.160 milions de ptes., o sigui
quasi bé un milió diari) ens permet assegurar que
en aquests anys la Pobla ha canviat.
Per a dur a terme aquesta tasca hi he dedicat
molt temps i molts esforços, i això ho han patit les
persones més pròximes, o sigui la família. A ells,
els primers, GRÀCIES.
Després als companys de feina que amb el seu
esforç m'han suplert en el meu treball professionaL A tots, GRÀCIES.
Evidentment, el meu agraïment ha de ser també
per tots aquells companys dels equips de govern i
de consistori; sense ells la tasca feta hauria estat
impossible de dur a terme. A tots, sense cap
exclusió, GRÀCIES.

MAQUETACiÓ
Susanna Díaz
FOTOGRAFIA
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ha canviat
i molt.
ha millorat
i molt.
s'ha projectat ... i molt.
s'ha modernitzat ... i molt.
ha progressat ... i molt.

N arcís B alagué i B osch
el vostre alcalde

Q ualsevol
que

PORTADA:

Pobla
Pobla
Pobla
Pobla
Pobla

Però el més important és que avui la Pobla està
preparada per a seguir creixent i prosperant, i això
també segueix sent tasca de tots.
Tots hem de continuar sent aquests pilars sobre
els que dia a dia anem fonamentant i construint la
Pobla del futur que tots volem i desitgem.
En aquest objectiu, que mai s'ha de donar per
acabat, sempre podreu comptar amb el vostre amic
Narcís.
PER TOT PLEGAT, UN COP MÉS ...
MOLTES GRÀCIES!!! .•

calcaminer@terra.es

EDITA
Ajuntament
de la Pobla de Segur.
Av. Verdaguer,
35.PONMLKJIHGFEDCBA
'I i: ( 9 7 3 )
68 00 38. Fax. (973) 68 I I 07.
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altres dependències
ens dependents
de
l'Ajuntament. També a vosaltres, GRÀCIES.
Però a qui més vull expressar el meu agraïment
és a tots vosaltres, poblatanes i poblatans, que amb
la vostra confiança m'heu permès, com ja he dit
abans, treballar per i per a la Pobla. GRÀCIES.
Tots hem estat els pilars fonamentals d'aquest
projecte que junts hem dut a terme.

desitgi

nom és

persona
rebre

cal que

no

resident

ho

i l'hi

com uniqui
farem

a la P obla
l'Arbre

de Sota

un exem plar

a l'A juntam ent

arribar.

sotalarbre@eresmas.com
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MOLT S· HA FET •••

MOLT ESTÀ A PUNT DE FER-SE.zyxwvu

TAN SOLS S'HAN FET COSES, QUE ESTAN A LA VISTA DE TOTHOM QUE HO VULGUI
NozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
I INICIADA QUE AMB SATISFACCiÓ DEIXEM AL PROPER CONSISTORI
PROJECTES

VEURE. TAMBÉ HI HA UNA TASCA FETA

PER QUE PUGUI ENDEGAR ELS SEUS ENGRESCADORS

AMB UNA BASE SÒLIDA. DE BEN SEGUR QUE AQUEST NOU EQUIP DE PERSONES TREBALLARÀ AMB TANTA, SI NO MÉS,

EMPENTA, IL·LUSIÓ I DEDICACiÓ COM HO HEM FET
NOSALTRES. DE TOT COR ELS ENCORATGEM
A FER-HO,

I ELS HI OFERIM TOTA

LA NOSTRA COL·LAHORACIÓ.
ÉS PER AIXÒ QUE VOLEM DEIXAR AQUEST
PATRIMONI INICIAL DE TREBALLS, TASQUES,
PROJECTES

I INICIATIVES.

x Està
confeccionat
l'inventari
patrimonial
de
l'Ajuntament que mai s'havia fet. El valor dels béns de
l'Ajuntament ascendeix a 6.750.507,51 €. Amb el
condicionament definitiu de CASAMAURI,entre d'altres
actuacions, caldrà actualitzar-lo.
x La modificació del polígon industrial del Sector
Migdia concentrarà els terrenys destinats a equipaments. Això permetrà millorar els accessos de la bàscula i construir una nau per a la Brigada i l'EMPRESAMUNICIPAL.
Per fer això hi ha una partida pressupostària per aquest any de
36.000 .srqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

URBANISMB, PLANS BN DBSBNVOLUPAMBNT

x S'ha redactat un conveni amb ENDESADISTRIBUCIÓper millo-

x Pla Parcial, «Migdia»: S'està redactant una modificació per
augmentar el sòl industrial existent actualment.

rar la xarxa elèctrica i el transformador del COMÚ.També per
aquest conveni s'aconseguirà la cessió d'ús del Vernedot a
l'Ajuntament.

x Pla Parcial, «la Ferratgeta»:
Aprovat inicialment, restant
pendent l'aprovació definitiva i la redacció dels projectes de
reparcel-lació, d'urbanització, etc.

x El projecte de la segona fase d'ampliació del cementiri està
redactat. Aquesta ampliació permetrà enderrocar l'últim bloc de
nínxols que es va construir al departament de Santa Llúcia, i
que tant desmereix la part alta del cementiri

x Pla Parcial,

x La subvenció aconseguida i l'ampliació del TELECENTRE,
faran d'aquest equipament un dels capdavanters a tot Catalunya
en la Societat de la Informació.
x Les subvencions de l'ACA i del FEDER permetran deixar la
xarxa de distribució d'aigua potable pràcticament renovada en
la seva totalitat. Seguim creient que, un cop aconseguida
aquesta modernització, cal cercar un sistema de gestió que
garantitzi la seva conservació, el seu manteniment i millora i
sobretot controli i administri el consum de l'aigua.
x Pel que fa al tema econòmic, que no volem eludir, tots sabeu
els sistemes de control que hi ha en els comptes d'un
Ajuntament. Sí que voldríem manifestar que el finançament
dels municipis cada dia està més desfassat. Es minven els recursos ordinaris, les subvencions es retarden en el seu pagament i
malmeten la tresoreria ordinària. Però els ciutadans demanen
més i millors serveis. Tot plegat fa que l'administració econòmica dels ens locals i del nostre Ajuntament també es faci cada dia
més difícil. Cal tenir molta cura en el control de la despesa
ordinària, cercar el màxim de subvencions i ajuts possibles i
també conscienciar als ciutadans que tot no es pot tenir. No vull
negar que això és una difícil i complicada tasca.

«Sant Joan» (Sindreu): S'està redactant una
proposta per oferir sòl industrial amb una oferta adequada a les
necessitats de COPIRINEU.

x Unitat d'Actuació,

«Hostal Solé»: Es troba executada parcialment, quedant pendent el tram de carrer paral-lel a
l'Avinguda de l'Estació.

x Unitat d'Actuació, «MirasoI2»: S'ha aprovat definitivament
la reparcel-lació restant pendent la resolució del contenciós
interposat pel Sr. FERNANDOFUERTES.
x Pla Especial, «Avgda. de Madrid»: Aprovat definitivament
i resolt a favor de l'Ajuntament el contenciós que es va interposar. S'ha de desenvolupar i disposar de la zona verda que preveu el pla.
x Unitat d'Actuació, «Pau Claris»: S'ha redactat una nova
proposta consensuada amb els veïns afectats restant pendent
l'informe previ d'Urbanisme.
x Sant Joan de Vinyafrescal: S'està treballant en l'ordenació
urbanística del nucli de població.
x Cine Avenida: S'ha redactat una proposta de nova ordenació
de l'equipament cultural d'acord amb els actuals propietaris.
x Pla Especial,- «del pantà de Sant Antoni i el seu entorn»:
L'Ajuntament l'ha aprovat provisionalment i resta pendent que
el Consell Comarcal el trameti a Urbanisme per a la seva
aprovació definitiva.
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ALTRES OBRES I SERVEIS
Pavimentació de carrers. Està previst l'inici immediat de la
pavimentació de l'Av. de Madrid, Costapera i Mestre Farga. La
segona fase serà el carrer Pirineus, Raiers i la Plaça de Sant
Antoni. Quedarà pressupost per dos fases més per un import de

)i

El futur
Parc dels
Raiers i
condicionament
de la cua
del pantà,
obriran la Pobla
al llac,
donant-li
una nova i
dinamitzadora
oportunitat
i aspecte.

60.000 €.
Millora dipòsit d'aigua. Pendent d'executar la nova captació i
millora del bombeig. Està previst destinar el que queda de la subvenció rebuda de l'ACAper acabar la xarxa de distribució en alta.

)i

Xarxa de distribució d'aigua en baixa. Pendent d'adjudicar
la 6' i 7' fases per a les que hi ha ajudes per al seu finançament.

)i

Xarxa de distribució d'aigua en alta. Falta adjudicar l'última fase que es podrà realitzar amb la subvenció de l'ACA.

)i

Enllumenat Fase Sant Miquel del Pui, Costapera. Està adjudicada i s'iniciarà properament.

)i

Reparació mosaics façanes CASAMAURI.Com hem dit, es
podran arreglar gràcies a la subvenció que es rebrà de l'I % cultural del Ministeri de Fomento. També s'han demanat 6.000 €
al Departament de Cultura.

)i

Reconstrucció Església de Sant Cristòfol de Puigmanyons.
Dues fases subvencionades començaran d'immediat.

)i

Pista forestal a Santa Magdalena. Un cop confirmada la
subvenció
que se'ns donarà es podran iniciar les obres.
PROJECTES. OBRES I INFRAESTRUCTURESPONMLKJIHGFEDCBA
Nou camí a Montsor des de la Pobla. De la masia de
Carretera
de Tremp a la Pobla: Estan acceptades les
Xoriguera al Tossal, s'inicaran les obres properament. Del
al-legacions de l'Ajuntament. Resta pendent la que caldria
Tossal fins la carretera de Montsor, s'està executant per part
incorporar l'acabat de la pavimentació amb panot de les noves
d'Agricultura. Aquestes dues fases farà que ben aviat puguem
voreres de l'Avda. de l'Estació.srqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
tenir un accés directe de la Pobla a Montsor.
x Pont sobre el riu Flamisell:
Està redactat el projecte
Millores a la carretera de Puigmanyons. S'està a punt de
d'eixamplament de les vareres i cal l'obtenció de més ajuts pel
fer-hi millores.
sobrecost que suposa la dificultat estructural de l'obra.
Carretera del Pont de Claverol. El Ple del dia 5 de juny va
x CAPEl projecte ha estat redactat i aprovat per l'Ajuntament i pel
aprovar fer-ne el seu total condicionament i reasfaltat.
Departament de Sanitat i s'han rebut i demanat subvencions per
finançar el seu cost. La licitació va quedar deserta i s'ha contacRESIDÈNCIA VERGE DE RIBERA
tat amb empreses per realitzar l'obra. Està pendent d'adjudicació
en funció de les tres ofertes presentades i s'ha de negociar amb el
Quan varen fer els estudis per avaluar la situació de la
Dep. de Sanitat el finançament de l'augment del cost.
Residència, es va veure una greu desproporció entre els recursos
Reurbanització
del nucli antic de la Pobla de Segur: S'està
necessaris per atendre als residents i els reals. El més evident
redactant el projecte atès el conveni signat entre l'Ajuntament
era la manca de personal que comportava un servei deficient als
i la Generalitat de Catalunya pel finançament de les obres.
residents que tenien uns graus de dependència més elevats.
Projecte accés al CAP: L'obra està inclosa en el ruosc 2001Pràcticament només hi havia tres germanes per atendre als
2004 la licitació va quedar deserta. S'executarà conjuntament
residents i es tenia que recorre al personal de neteja, a altres
amb el CAP.
residents i a voluntaris del poble per atendre'ls. Els problemes
eren cada cop més freqüents i més greus: manca d'higiene, de
Projecte sala cultural-biblioteca-telecentre:
S'està executant.
cures, d'atenció global a la persona. Per aquest motiu es varen
Parc dels Raiers: S'està redactant el projecte bàsic de consendegar una sèrie de mesures per a dotar dels mitjans a la directrucció d'acord amb el conveni amb la FUNDACIÓTERRITORII
tora GERMANAMONTSERRATCASAS,per a que posés remei als
PAISATGE,que financia la totalitat del seu cost.
problemes més urgents. Progressivament es va incorporar més
Accés a Sant Joan de Vinyafrescal: S'està executant.
personal: una infermera, una fisioterapeuta, una animadora,
Conjunt Modernista Torre Mauri. El projecte de la seva
més personal de neteja i ara ja hi ha catorze gerocultores al
millora en una segona fase està inclòs en els ajuts que el Ministeri
servei dels residents. S'ha anat canviant el mobiliari de les
de Fomento dona perzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
1'1% Cultural. Això permetrà arranjar els
habitacions. S'ha instal-lat un modem rentavaixelles (fins ara es
mosaics exteriors de CASA MAURIi poder condicionar CASA
netejaven els plats a mà). Estan projectades obres com la sala
BOIXAREUi el seu entorn. L'Ajuntament ha demanat que aquesta
de rehabilitació, la sala de lleure, els vestidors del personal i el
sigui la seu de L'INSTITUTDEDESENVOLUPAMENT
DELPIRINEU.
condicionament i accessos al jardí.
)i

)i

)i

)i

)i

)i

)i

)i

)i

)i

)i
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així com per les inversions programades per aquest 2003: furTots aquests canvis s'ha produït més lentament del que ens
goneta, màquina escombradora i d'altres estris.
hagués agradat. El respecte a una comunitat religiosa a la que
hem d'agrair tant i els tristos moments que han travessat per la
x Acabar de configurar la plantilla i demanar les subvencions
malaltia i defunció de l'estimada MADREMARIA ens ha fet valoque corresponen per haver estat qualificada com iniciativa local
rar més el fet que es seguia un bon camí, que el fet d'arribar abans
d'ocupació (1+0).
al destí. Encara queda dur a terme projectes que ja estan endegats
x Acabar les obres iniciades: canalització del gas i de l'aigua,
i que estem segurs el nou consistori continuarà endavant.lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
nova Biblioteca i ampliació del TELECENTRE,plaça i accés a
Sant Joan i noves dependències de la RESIDÈNCIA.
Com a empresa al servei de l'Ajuntament, s'ha d'acabar de
definir
les seves funcions en les tasques i obres municipals.
)< Posta en marxa imminent del centre d'acollida del circuit
Entenem
que no ha de suplir la Brigada Municipal a la que
BTT Pallars Jussà, en conveni amb Consell Comarcal,
creiem
que
se li ha de donar una feina d'immediatesa en l'acció i
Ajuntament de Conca de Dalt i SPRINTCICLOCLUBDELAPOBLA.
de manteniment i embelliment de la Pobla, així com d'atenció a
)< Organització del funcionament
de la piscina municipal per
les demandes del ciutadà. L'empresa pot dur a terme molt millor,
l'estiu 2003. Cursets de natació d'aprenentatge i perfeccionament.
dins d'una concepció empresarial, la neteja ordinària de carrers,
)< Preparació
d'activitats esportives (aeròbic, manteniment. ..)
la poda d'arbrat, les obres extraordinàries de manteniment i
per a l'estiu.
millora de carrers, obres de palejaria en dependències municipals
que quedin desertes ... Aquest plantejament farà que la brigada
)< Campionats de futbol sala, squash, tennis taula, 3X3 basquet...
pugui funcionar amb un nombre inferior de personal, evitant cos)< Estudi, adquisició i posta en funcionament
d'una sala de
tos ordinaris i que sigui l'empresa qui amb la seva possibilitat de
musculació al Pavelló Municipal.
flexibilitat laboral atengui les actuacions puntuals.
)< Adequació d'una sala-taller al Pavelló Municipal, per biciPer acabar aquest informe sobre l'empresa caldrà iniciar el
cletes a l'estiu i esquís a l'hivern.
procés d'integració a l'Empesa Municipal i posterior desaparició del Patronat Municipal de Foment amb la consegüent li)< Preparació d'estades conjuntes amb CE DE L'ANOIAal juliol.
quidació i incorporació com a socis a l'Empresa de les
)< Organització
conjunta amb el CE DELPALLARSJUSSÀde la
persones
i/o entitats que varen fer aportacions i ho desitgin.
Marató Aeròbic PallarszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
2003 i el campionat «Promoescacs».
Aquest procés està contemplat en els Estatuts de l'empresa i
farà que aquesta al convertir el seu capital en mixt, públic i priBMPRBSA MUNICIPAL D'INICIATIVES I SBRVEIS
vat, encara pugui ser més operativa.
Un cop contractada l'Agent d'Ocupació i Desenvolupament
Local (AODEL)de l'empresa, gràcies a la subvenció aconseguiCONSORCI URBANÍSTIC - ÀREA VACACIONAL
da del Departament de Treball, cal iniciar les activitats per
En aquest tema no vull manifestar res que no s'ajusti a les actiaconseguir un dels principals objectius d'aquesta i que va ser
tuds que hem trobat en aquest Consistori. Sabeu, i sé, que mai
un dels motius de la seva creació: contribuir al desenvolupaaquest projecte ha estat comprès pels diferents grups de l'oposiment socioeconòmic de la Pobla de Segur. Per aconseguir-ho
ció. No m'estranya, perquè la seva complexitat, podia espantar
s'ha pensat dur a terme activitats com les següents:srqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
inclús als que més hi hem treballat per veure'l fet realitat.
x Implantació de l'Empresa com a societat dinamitzadora del
Planificar el futur del 30% de la Pobla recuperant un espai
municipi.
que era la vergonya del poble i a més situat al Barri de l'Estació,
no era fàcil. No era gens fàcil.
x Projecció de l'Empresa,
identificació de recursos locals
Atrevir-se a fer-ho, sabíem que era un repte, desafiant a molts
ociosos Ò susceptibles de millor aprofitament, identificació de
poders fàctics de la Pobla.
necessitats i possibles oportunitats de negoci, recerca d'iniciaHo hem fet. Estem convençuts i satisfets d'haver endegat un
tives i projectes innovadors i viables per a la creació d'empreses,
projecte que farà que la Pobla sigui més de tots. En una paraula,
recolzament als emprenedors, participació directa en els proque sigui més Pobla.
jectes que siguin interessants pel desenvolupament de la Pobla ...
En aquest punt no informaré de rés que ja no hagi dit i que
x Fomentar el comerç i la indústria participant en el Pla de
poc
se m'ha escoltat.
Dinamització Comercial.
Només demano que el proper Consistori, investigui el que vulx Potenciar
el desenvolupament
turístic
del municipi.
gui, que averigüi tot el que alguns diuen que s'amaga a dins
Participació en la creació d'empreses turístiques i participar actid'aquest projecte. Que faci el que cregui oportú de fer. Tot el que
vament en les conclusions de l'Estudi de Promoció Turística.
calgui. Però un cop ho hagi fet, i si, com n'estic segur, no hi trobi
x Com un element més de desenvolupament socioeconòmic de la
res d'irregular, li exigeix-ho pel bé de la Pobla que ho faci públic
Pobla, participar i potenciar tasques d'urbanisme. Rehabilitació
i pregoni a tots els poblatans que aquest ha estat el projecte més
d'espais degradats, recuperar la població d'alguns carrers ...
atrevit i innovador de les darreres dècades, que ha fet que la
Respecte a determinades activitats ja iniciades, queden penPobla ampliés el seu poder humà, social, econòmic i territorial
dents els següents aspectes:
Els que hem patit per veure'l fet realitat ens ho mereixem,
però els ciutadans de la Pobla que han viscut majoritàriament
x Concertar el préstec autoempresa, que està subvencionat per
amb el dubte, encara s'ho mereixen més .•
la Generalitat, per finançar les inversions efectuades l'any 2002,
PATRONAT MUNICIPAL D'BSPORTS

RESUM DELS PLENS
rurals per a l'any 2003, segons la distribució del finançament
Ple ordinari delsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
10/4/2003
dels respectius serveis que aprovi l'ens comarcal.
I.ContractaciózyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJ
i execució
d'obres
municipals.
La
Presidència informa i dóna compte de la certificació núm. I
2.Problemàtica creada arrel del gran augment de població
de l'obra de renovació de la xarxa d'aigua en baixa, cinquede cormorans en els rius i llacs de la zona. El ple, per unana fase, de data 25 d'abril de 2003, per import total de
nimitat dels presents acorda adreçar-se a la Conselleria de
28.803,22 € a favor de la Companyia General d'Aigües de
Medi Ambient plantejant aquesta problemàtica i demanar
Catalunya,S.A. La Comissió de Govern, per unanimitat dels
que s'estudii la forma de reduir el nombre d'aquest tipus
presents acorda aprovar la certificació d'obres referenciada
d'au, i fer arribar aquest acord a l'Ajuntament de la
a tots els efectes.
Guingueta i a la Societat de caçadors i Pescadors de la
Pobla de Segur.
2.Pla urbanfstic i execució urbanfstica. S'aprova inicialment
el Pla Parcial del sector «PP2» La Ferratgeta d'iniciativa
particular promogut pels propietaris de terrenys inclosos
en el sector: Jaume Bertran Moli, Antonio Porta Regany,
Joan Sanjust Gimenez, Josep Mauri Brenuy, Maria Lourdes
Mauri Brenuy, Enriqueta Porta Regany, Carmen Porta Isarn
i [oaquirn Bertran Moli. Tenint en compte que la proposta
de parcel-lació que s'indica en el document és orientativa
ja que caldrà tramitar l'aprovació del corresponent
projecte de reparcel·lació. Així, s'aproven els estatuts, i les
bases d'actuació de, la junta de Compensació presentats
pels propietaris de més del 60% de la superfície total del
polígon.
3.Propostes i informes varis.
. La Presidència informa sobre la memona de la Fira
Promopallars 2003 que se celebrarà els dies 14 i 15 de juny
i de la previsió d'ingressos i despeses per un import total de
56.582,88 € .
. La Comissió de Govern acorda assumir la titularitat del
contracte i del comptador del subministrament d'energia
elèctrica corresponents a la darrera fase de l'enllumenat
públic de l'Àrea vacacional: Passeig Josep Borrell i vials i
zones verdes de les fases III,IV,V i VI del Projecte
d'Urbanització a formalitzar amb l'empresa subministradora Endesa Distribución Elèctrica S.L., amb el ben entès que
el manteniment i la conservació de les instal-Iacions del
serve continuarà a càrrec del Consosrci Urbanístic La Pobla
Renfe mentre no es produeixi l'entrega definitiva de les vies
públiques, zones verdes públiques i de les obres d'urbanització que en siguin susceptibles a la corporació local.

Ple ordinari del 24/4/2003
I.Distribució de l'assignació municipal per la prestació
supramunicipal
de serveis integrada en el Fons de
Cooperació Local de Catalunya per a l'any 2003. S'assigna al
Consell Soma real del Pallars Jussà la quantitat de 2.053,62 €
corresponents a la totalitat de la participació que pertoca a
aquest municipi en el capítol de nova creació citat per a la
prestació supramunicipal de serveis per tal que serveixi com
a aporació de l'Ajuntament de la Pobla de Segur al finançament del servei comarcal d'assistència social i al finançament
del servei comarcal d'adeqüació i conservació de camins
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3.Associació Internacional de Pobles Raiers. El ple, per unanimitat dels presents, acorda aprovar els Estatuts pels quals
es regirà l'associació citada, que consten a l'expedient i que
diligenciarà oportunament amb aquest aprovació el secretari de la corporació. Així, com facultar el Sr. Alcalde
Narcís Balagué Bosch per a que signi els documents d'adhesió necessaris durant la trobada d'alcaldes a Ljubno
(Eslovènia) amb motiu de l'Assemblea de l'Associació
Internacional de Raiers, preparatòria de l'assemblea constituent que tindrà lloc a la Pobla de Segur el 2004.
4.Alienació de bens immobles (parceHes i nau-magatzem)
de titularitat municipal, qualificats com a béns patrimonials,
situats al sector mixt industrial-residencial PP4 «Migdia» de
la Pobla de Segur. Resolució de la subhasta i adjudicaci"o
dels contractes.

Ple del 5 de juny de 2003
· Acceptar la subvenció del Departament d'Ensenyament
per a la llar d'Infants els Bolets per un import de 28.675 €
· Desestimar el recurs presentat pel Sr. Isidre Garreta referent a l'expropiació dels terrenys de l'Àrea Vacacional.
· Reclamar a la Generalitat de Catalunya la indemnització
que legalment pertoqui, pels perjudicis que ha sofert
l'Ajuntament a causa de les improcedents actuacions que
aquesta administració a comés en els expedients d'expropiació del sector de l'Estació-Àrea Vacacional.
· Aprovació del conveni amb el Consell Comarcal i
l'Ajuntament de Conca de Dalt per a la creació d'un CENTRE DE BICICLETA TOT TERRENY BTT.
· Aprovar la liquidació dels comptes del 2002.
Ple del dia 8 de juny de 2003
Nomenar fill adoptiu de la Pobla de Segur al Sr. Josep
Calvet Senallé.
Ple del dia I I de juny de 2003
· Aprovació de les actes dels últims plens, abans del canvi
de Consistori.

E l srqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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C O N V E R G È N C IA

LA

DE FER UN NOU

AL
DIA

DE JUNY.

I U N IÓ

Vots obtinguts: 807.
Tant per cent obtingut: 43,36%.
Canditats electes: 5.
ESQ UERRA

R E P U B L IC A N A

C A T A L U N Y A -A C O K D

DE

M U N IC IP A L

Vots obtinguts: 603.
Tant per cent obtingut: 32,40%.
Canditats electes: 4.
AJUNTAMENT DE LA POBLA DE SEGUR
RELACIÓ DE CANDIDATS ELECTES

P A R T IT

DELS

S O C IA L IS T E S

C A T A L U N Y A -P R O G R É S

DE

M U N IC IP A L

Vots obtinguts: 418.
Tant per cent obtingut: 22,46%.
Canditats electes: 2.

tI'
tI'
tI'
tI'
tI'
tI'
tI'
tI'
tI'
tI'
tI'

CiU·
CiU·
CiU·
CiU·
CiU·

POCIELLO OLIVA, FRANCESCA.
COMENGE RIBA, JOAN.
ORTEGA BATALLA, JOSEP MARIA.
FUERTES GUIRó, FERRAN.
SELLART SERRET, AGUSTÍ.

ERC-AM· BELLERA JUANMARTÍ, LLUÍS.
ERC-AM· CIVÍS LLOVERA, ASSUMPCIÓ.
ERC-AM· PASCUAL SANTlSTEVE, EUGENI.
ERC-AM· TORMO ARMENGOL, FERMÍ.
PSC-PM· FARRERA GRANJA, ESPERANÇA.
PSC-PM· SURRIBAS CAMPS, PAU.
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.JORNADA D'INAUGURACiÓ

de l'Ajuntamentzyxwvutsrqponmlkjihgfe

E

l dia 8 de juny de 2003 a les 12h. es va realitzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
zar l'esperat acte d'inauguració
de les
reformes d'acondicionament de CASAMAURI,seu
de l'Ajuntament de la Pobla de Segur, per part dels
tres alcaldes que l'han fet possible. L'adquisició
d'aquest edifici per a ús públic des del 28 de
desembre de 1985 ha estat fruit del treball dels
consistoris presidits durant les dates assenyalades a
continuació, pels següents alcaldes:
IVLM. SR. JORDI MARTÍ SANTAMARIA
(1979-1987) ;
IvLM. SR. FRANCESCXAVIERBADAAMATLLER
(1987-1991);
IVLM. SR. NARCís BALAGuÉBOSCH
Moment de la inauguració amb l'ex-alcalde
Sr. JORDI MART! i el Sr. NARC!S BALAGUÉ
(1991-2003). ~

L'OFICINADE TURISMEde la Pobla ha sol-licitat una subvenció per a la renovació del seu material
mobiliari i informàtica al Departament d'Industria Comerç i Turisme. S'espera resposta durant el transcurs
d'aquest any.
X Estan ja finalitazats els estudis de Promoció Comercial el de Promoció Turística, i el de Promoció
econòmica.
L'estudi de Promoció Turística es presentarà en el marc de la FIRAPROMOPALLARS
el promer dia 14 de
juny, per part de l'empresa que l'ha realitzat, TRANSVERSAL
PRODUCCIONSCULTURALS,de Barcelona.
L'estudi de Promoció Econòmica, realitzat per ALEPH,són les conclusions extretes de la situació actual
del poble, mitjançant diferents entrevistes realitzades a gent del poble.'!'
X

LA POBLA DE CÉRVOLES

nova Plaça de les

E

c c P o b la s ~ ~

l passat dia 27 d'abril de 2003 aquesta població de les Garrigues va inaugurar la plaça de les «Poblas» de
Catalunya, entre les que estan la Pobla de Segur, la Pobla de Mafumet, la Pobla de Claramunt, La Pobla
de Lillet, la Pobla de Massaluca i la Pobla Montornés. A l'acte hi van assitir els alcaldes de 100 poblacions
citades, inclós l'alcalde de la Pobla de Segur, NARCís BALAGuÉ.Durant l'acte d'inauguració es van issar les
banderes de les set poblacions catalanes unides pel seu nom comú.e
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LA INAUGURACIO DEL GAS zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVU
EL PRESIDENT

DE RflPSOL.;yJ>F,

SR_ ALfONSO

CoRTINA

ALCOCER,

INAUGURARÀ LES INSTAL-lACIONS

DE GAS CANALITZAT_zyxwvuts

E

l proper dimarts dia 17, vetlla de la Verge de
de la Generalitat MQLT HBLE. SR_JORDI PuJOL,
Ribera, s'inaugurarà la instal-lació dels
personalitats del Govern de Catalunya i alts càrrecs
dipòsits de Gas Canalitzat, així com la xarxa ja en
de REPSOL-YPF. En primer lloc serà rebut a
servei i el Sistema Electrònic de Control de la
l'Ajuntament on signarà en el llibre d'honor.
matèria. Els actes estaran presidits pel Sr. ALFONSO
Posteriorment s'inàuguraran els dipòsits d'emmaCORTINA,que com tots sabem.és fl1l::de 1'il·lustre::-:¡,::="gatzemafge I per acabar hi haurà una explicació
poblatà i Fill Predilecte de I Pobla de Segur Sr.
del sistema de funcionament deIa xarxa al MOLÍ
PERE CORTINAMAURr,~acompanyat pel president
DE L'OLI. Hi esteu tots convidats.e
1

CONVENI AMB ENDESA DISTRIBUCiÓ

L

'Ajuntament des de fa temps està negociant la millorara de la xarxa elèctrica tant en baixa com en mitja tensió així com la renovació d'alguns transformadors. També en aquestes negociacions s'ha demanat la cessió de diferents edificis i zones per a usos
públics. Fruit d'aquest treball ha estat la redacció d'un conveni que ben aviat es signarà entre l'Ajuntament i ENDESADISTRffiUCIÓELÈCTRICASLrepresentada pel Sr. JOSEP MA ROVIRAVILANOVA,director general del territori català que, com molts sabeu, és fill de la Pobla
de Segur. No cal dir que el seu interès per les necessitats de la Pobla ha estat del
tot decisiu, i així podem dir que l'esmentat document contemplarà entre d'altres les
següents actuacions:PONMLKJIHGFEDCBA
V'

V'

V'

V'

V'

Soterrament de tota la xarxa de mitja tensió.
Condicionament de la baixa tensió en diferents zones del poble,
molt especialment al casc antic.
Eliminació de l'actual transformador del COMÚDE PARTICULARS
per un de nou integrat en les obres de remodelació que s'estan duent a terme.
Instal-lació d'un nou transformador en el projectat edifici del nou CAP.
que millorarà el servei al casc antic.
Donació de l'edifici de les vivendes de productora
per a destinar-lo al Centre Especial de Treball.

V'Cessió de l'ús del parc del Vemedot a l'Ajuntament de la Pobla.~

UN NOU ESPAI PER A GAUDIR DE LA POBLA
CONVENI

DE COL-LABORACIÓ

SANT ANTONI

TERRITORIAL

I L'AIGUABARREIG

PER A LA GESTiÓ

DEL FLAMICELL

I LA NOGUERA

E

Moment de la signatura del conveni de
col-Iaboracló entre les dues entitats

DE L'ESPAI DE LA CUA DE L'EMBASSAMENT
PALLARESA,

A LA POBLA

DE

DE SEGUR.

I 19 de maig de 2003, el senyor NARCÍSBALAGUÉI
BOSCH, Alcalde de la Pobla de Segur, es va reunir
amb JORDI SARGATALI VICENS, Director de la Fundació
Territori i Paisatge de Caixa Catalunya, per establir les
clausules de col-laboració en el projecte bàsic d'ordenació
i tractament paisatgistic de la cua de pantà de Sant Antoni
a la Pobla de Segur. La FUNDACIÓTERRITORII PAISATGE
destinarà 46.00,15 € per tal de finançar la seva redacció.
L'objectiu es crear un parc urbà, el Parc dels Raiers, de
5,15 ha.; un nou pont per al trànsit no motoritzat sobre el
riu Flamisell, de 80m.; un passeig urbà de 520 m.; una passarel-la flotant de 225 m.; i una gran platja artificial en
forma d'illa flotant.e

.JOSEP CALVET, en reconeixement a la seva tasca
EL PASSAT DIA ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
8 DB JUNY DB 2 0 0 3 BS VA CBLBBRAR L'ACTB OFICIAL DB NOMBNAMBNT DB
FILL ADOPTIU AL SR. JOSBP CALVBT I SBNALLÉ,

ExcAP

DB BOMBBRS DB LA POBLA DB SBGUR

UN ACTB RBCOLÇAT PBR TOTS BLS POBLATANS I POBLATANBS, QUB HAN SBGUlT D'APROP LA SBVA ÀMPLIA
TRAJBCTÒRIA PROFESSIONAL I HUMANA DINS D'AQUBSTA POBLACiÓ.PONMLKJIHGFEDCBA

JOSEP CALVET SENALLÉ
V a néixer a Sort (P allars Sobirà) el 22 dejuny de
1 9 3 0 . F ou el prim er fill del m atrim oni

form at per

i M oniserrai Senallé Isanta.

Josep C alvet A ntoni

E l se~ ~pare, em pleat de l'em presa hsdroelècirica
P roduiora de F uerzas lV Iotrices (P F lV I), era el conductor de l'enginyer de la com panyia

la qual cosa

el portà a residir en diuerses localitats com E sterri
d'A neu o E stadilla

(a la pr-ovíncia d'O sca) abans

d'establir-se definitivam ent,

am b els seus pares i

germ ana, a la P obla de Segur a principis

dels anys

quarom ta.
F inalitzats

els estudis

p r im a r is ,

com ença la

seva vida laboral, com la m ajor part dels jïlls d'em um . acte m olt em otiu, el passat dia zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
8 es va celebrar la
pleats, a la m ateixa com panyia que el seu pare

n

E srqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

entrega de la placa que acredita el Sr: JO SE P C A L V E T

passant peT duiersos llocs de treball jïns q'L Wl'any

com a fill adoptiu de la P obla, després de la seva entrega pro-

1 9 9 4 es jubila, com a cap de taller, desprès de
fessional zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHG
i personal enven aquesta població duram i tota la
rom andre gai1"ebécinquanta anys a l'em presa.

seva vida. L 'acte va se presidit

per l'alcalde, Sr. N A R C ÍS

B A L A G uÉ , i recolçai pels am ics, fam iliars

i com panys profes-

sionals del cos de bom bers voluntaris de la P obla de Segur.
L 'A juntam ent

de la P obla de Sequ«; en sessió plenària de 3 1

L 'any

1976,

sensibilitzats

am b

un

grup

per la problem àtica

de

poblatants

qenerada pels

incendis forestals i la seguretat civil, jundà
de B om bers

V oluntaris

el C os

de la P obla de Sequ» i

d'octubre de 2002 acordà iniciar l'expedient per a la concessió

C om arca del que en va ser escollit el seu prim er cap

del títol de

desenvolupant

«F IL L A D O P T IU

D E L A P O B L A D E SE G U R »

aquest càrrec fins

a principis

de

2002. E n aquests 26 anys, els bom bers de la P obla

al senyor JO SE P C rJ.L V EIT SE N A L L É ,

s'han convertit en una institució estim ada i respec-

excap de B om bers de la P obla de Segur,

tada no tant sols a la P obla i a la seva com arca sinó

un cop em ès

T in f o r m e

i proposta de resolució per part de l'ins-

arreu de C atalunya.

Sr: J O A ¡\,C A ¡\rA L IA A
J3U R É S, atesa llur

L a m ajor part dels successos i esdevenim ents de

excd/lent qualitat com a persona, la seva reconeçuda generosi-

tot tipus produïts a la P obla i al seu entorn han

tat i esperit de servei i dedicació envers la P obla de Segur i la

tingut com a testim oni

seva com arca. T ots els com unicats que s'han anat rebent al

C alvet al capdavant. H an estat protaqonisies tant

respecte s'han incorporant iam o« a l'expedient. E l N om enam ent

en les em ergències m és dram àtiques: els incendis i

ha com ptat am b el recolçam eni de D irectors gerents, concellers

esfondram ents de la cooperativa tèxtil C IP C A , l'in-

tructor de Texpedieni

i persones que han conegut la valua del JO SE P C A L V E T .
P er atorgar

aquesta

distinció,

va ser necesari elaborar;

cendi de la m untanya

als bom bers i a Sr. Josep

de Santa lV Iagdalena o dels

boscos propers de C arreu i E splà, les devastadores
del novem bre de 1982 .., com en els

doncs, un expedient de nom enam ent que tot seguit us exposem ,

inundacions

i en el qual queden reflectides les m oltes m ons per les quals el

tasques de recolzam ent i vigilància de la seguretat

Sr: JO SE P C rJ.L V Eha
T estat prem iat am b aquesta m enció hono-

de quantes iniciatives culturals o de la recuperaoio

rifica .•

de les nostres tradicions s'han endegat: diada dels
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l
R aiers,

olim píada

F lam usell,

baixada

del C os, de la P obla i la seva com arca

integm nts
pot gaudir

d'un

dóna resposta

servei

dents de trànsit,
de rm m tanya

dem erqències

a tot un conjunt

bit de la sequreiat

traslladant

que

en l'àm -

civil: des dels incendis,

als acci-

l'am bulància,

rescats

....

Josep C alvet pel seu entusiasm e,

Ha

seus bom bers.

i tre-

bonhom ia

del nom

estat convidat

L'alcalde
va fer
entrega al
Sr. CALVET
de la placa
i l'escrit
que l'han
convertit
oficialment
en fill
adoptiu
de la Pobla
de Segur,
a 8 de juny
de 2003.

de la P obla
en distints

i trobades de bom bers per tal de que exposés

fòrum s

el naixem ent
bom bers

iurar

i

estructura

voluntaris

un

servei

de

de

C astelló,

C anàries ..) han
de prim era

representant

ma

T anm ateix,

Josep

els bom bers voluntaris

cut el reconeixem ent

dels

de

Seçur.

volgut

esiruc-

(A stúries,

A m gó,

per la P obla per

boca del seu m àxim
dels bom bers

C alvet

pobla-

ha form at

i representatius

part

de

que sobre

s'han creat a C atalunya.

tasca de servei a la com unitat

i institucions

ha m eres-

de les dioerses adm inistracions

del nostre país. Josep C oloert va estar
l'any zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
1996, am b la m edalla F rancesc

guardonat,

per la seva dedicació,

d'inicicdiva

al capdavant

\PONMLKJIHGFEDCBA
T anm ateix

P obla

passat

i en

les experiències

tots els òrgans consultius

M acià

la

que han

bom bers

conèixer

A questa

de juncionam eni

i provincies

A utonom ies

tans.

inteçral

de serveis

ball passeja per tots els indrets

i dels

de torxes per

M ercès al set¿ esforç i de tots els

la V erge de E ibera.

constància

i

esperit

dels bom bers de la P obla.

està en possessió de la m edalla

d'argent

pels seus 25 anys de servei com a bom ber volunta1"Ï i

I srqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
de la m edalla de bronze al m èrit policíac.
i llur excel·lent qualitat com a
generositat i esperit de

P er tot l'esm entat
persona,

la seva reconequda

servei i dedicació
com arca,

enven

em perm eto

la P obla de Seçu« que atorgui
tiu

de la P obla

i la

seva

a l'A juntam ent

de

la P obla de Seçu«

recom anar

de Segur

el títol de F ill adopal Sr. Josep

C alvet

i

Senallé .•
Sr: Joan

C analias

A ttrés

Amb aquest acte es feis realitat un desitg
de molts poblatans que han conegut d'aprop el Sr. CALVET.
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El te/ecentre amplia elslkjihgfedcbaZY
RECURSOS INFORMÀTICS
LA SECRETARIA DE TELECOMUNICACIONS
CATALUNYA HA ATORGAT AL POBL@

I SOCIETAT DE LA INFORMACiÓ DE LA GENERALITAT DE

PIRINEU E-CENTRE UNA SUBVENCiÓ DE ZYXWVUTSRQPONMLK
1 7 . 5 6 3 € PER TAL

D'AMPLIAR ELS RECURSOS INFORMÀTICS QUE OFEREIX.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXW

L

a Secretaria de Telecomunicacions i Societat de la Informació de la Generalitat de Catalunya ha atorgat al
Pobl@ pirineu e-centre una subvenció de 17.563 € per tal d'ampliar els recursos informàtics que ofereix.
D'entre els nous recursos, el telecentre comptarà amb un equip de videoconferència, un videoprojector i una pantalla de projecció, una càmara digital i el programa Autocad 2002. Amb aquest nou equipament, el telecentre
pretén anar ampliant la oferta i poder satisfer gran part de les necessitats de la població del municipi.
Així mateix, la Secretaria també ha adjudicat equipament informàtic a la Biblioteca Municipal -en concret tres
ordinadors, un escànner i una impressora, en el marc del plasrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
«C atalunya en X arxa» de la Generalitat que té com
a objèètiu crear nous punts d'accés a Internet per tal de fer el territori més equilibrat i facilitar l'ús de les noves
tecnologies a tots els ciutadans. Per motius de falta d'espai i de manca de la connexió necessària per el correcte
funcionament de l'equipament que hi ha a l'actual biblioteca, el nou equipament s'instal-larà
-de forma provisional al Telecentre.
,
Nous carnets

A partir del proper mes de juliol el Pobl @ pirineu e-centre facilitarà als seus socis un nou
carnet que serà útil a qualsevol telecentre de la Xarxa de Telecentres de Catalunya. És a dir,
els socis del Telecentre de la Pobla podran anar, per exemple, al Telecentre de Solsona i gaudir dels avantatges
que aquell telecentre té marcades per als socis. Per fer-se soci del telecentre de la Pobla tan sols cal abonar la
quantitat de 3 €. En aquests moments el Pobl@ compta amb un total de 351 socis.e

UN TELECENTKE •••!? QUÈ ÉS? zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZY

E

I telecentre de la Pobla va ser inaugurat l'abril
de 2002 gràcies a l'impuls de l'Ajuntament i
una subvenció de la Generalitat de Catalunya per tal
de poder adquirir l'equipament informàtic necessari.
Els objectius principals de la implantació d'un telecentre a la Pobla van ser: posar a l'abast de qualsevol
ciutadà i formar en l'ús de les noves tecnologies,
impulsar l'estudi universitari o la formació complementària a través d'Internet i oferir un espai per als
teletreballadors, és a dir, facilitar un espai per a les
persones que necessiten els recursos informàtics per
al seu desenvolupament professional. Aquests objectius són els que marquen la diferència entre un telecentre i els cada vegada més estesos «cibercafès».
Juntament amb el Pobl@ pirineu e-centre es varen
crear 13 telecentres més arreu del territori català, als
que se n'hi varen sumar 4 que ja estaven en funcionament: el Televall a Ribes de Freser, el
Telestany al Pla de l'Estany, el Telecentre de Sant

12 * estiu
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Bartomeu de Grau i el Telecentre de Callús. Els 17
te1ecentres estan inclosos dins la Xarxa de
Telecentres de Catalunya coordinada per una Oficina
Tècnica situada al Consell Comarcal del Bages. A
través de la Xarxa, i gràcies a una reunió trimestral,
tots els telecentres treballen de forma coordinada i
intercanviant les experiències que cada un d'ells té a
la seva àrea d'influència. Els telecentres que queden
més propers al de la Pobla són el de Sort -impulsat
pel Consell Comarcal del Pallars Sobirà-, Pont de
Suert -Consell Comarcal de l'Alta Ribagorça- i la Seu
d'Urgell -Consell Comarcal de l'Alt Urgell.
És un privilegi pel municipi de la Pobla, doncs,
poder comptar amb uns dels 17 telecentres de
Catalunya i poder oferir als seus ciutadans un servei
tan útil com és posar a l'abast de tothom Internet, ús
d'escànners, impressores, plotter i webcams, i d'altra
banda, oferir la possibilitat de formar a la població en
l'ús bàsic de les eines informàtiques.e

L d V í e t ò r í d srqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
de/ POp/t/ zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

BL POBLA DE SEGUR ES VA PROCL¡\lllAR
EL DIA

25

DE MAIG

CAMPIÓ DE PRIMERA REGIONAL,
ACONSEGUINT L'ASCENS
A LA PREfERENT CATALANA,
DESPRÉS DEL DERBY DISPUTAT AMB L'EQUIP
DE TREMp, AL QUE VA GUANYARPER

4-0

AL CAMP DEL POBLA.
BLS GOLS, DE PuCHI, SEGÚ I OLLÉ
VAN fER VIBRAR L'AfECCIÓ
QUE VA SALTAR AL TERRENY DE JOC
TAN BON PUNT ES VA ACABAR EL PARTIT,
PER OVACIONAR ELS JUGADORS
I fELlCITAR-WS

PEL SEU ESfORÇ QUE ELS

HA DUT L'ASCENS.

El F.C. POBlAes va proclamar, el passat
dia 25 de maig, campió en en grup cinquè
de la categoria de primera territorial,
la qual cosa el projecta directament
envers regional preferent.

El partit, disputat contra el Tremp, va
acabar amb el resultat de 4-0 a favor de
l'equip local, amb gols de PuCHI (2), Ou.é I SeGú.PONMLKJIHGFEDCBA

Per celebrar la bona
trajectòria de la lliga
i l'últim partit,
la Penya Bombonera,
seguidora incondicional
del Pobla,
va organitzar un dinar
per més de 250
persones abans
de l'enfrontament.

En acabar el partit,
i amb l'eufòria
dels campions,
es va celebrar
un concert en el
qual van cantar
jugadors i seguidors
de la Penya.
Per acabar, una
sessió de música
techno a càrrec de
l'ACAT-LPS.
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MARXA CICLOESPORTIVA BONAIGUA 2000 zyxwvutsrqponml
EL DISSABTE DIA
SPRINT

CICW

7

DE JUNY LA MARxA

CLUB POBLA,

CICWESPORTIVA

LA BONAIGUA

2000,

ORGANIZADA POR EL

VA COMPLIR QUATRE ANYS, UN ANIVERSARI QUE S'HA NOTAT AM.B ELS ÀNIMS
DEL GRAN NOMBRE DE PARTICIPANTS INSCRITS.

E

l dissabte dia 7 de juny la Marxa Cicloesportiva la
Bonaigua 2000, organizada por el Sprint Ciclo
Club Pobla, va complir quatre anys. Un total de 525
corredors van participar per a completar el total de 185
kilometres que van pel port de Perbes, el Pont de Suert i
el Túnel de Vielha, el port de la Bonaigua, Esterri
d'Àneu i Sort. Un total de 2400 m de desnivell, amb sortida i arribada a la Pobla de Segur.
El guanyador de la prova va ser el ciclista d'Aitona
DAVID,~CORNADÓ, del Lycos, que es va imposar a l'eJOSEP
VILADOMS,
de
sprint a l'exprofessional
Torregrossa. Tots dos van tardar 5 hores i 48 minuts.
La proba és puntuable pel circuit de cicloturisme de
S1UD13
fons y pel Circuit de Llarga distància organizat per la Federació Catalana, i està inclós dins el calendari internacional de cicloturisme de lazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
uer.e

~

INFORMACiÓ ESPORTIVA

del Patronat d'Esports de la Pobla de Segursrqponmlkjihgfed
Obertura de la piscina municipal el proper 24 de juny. Properament hi
haurà informació dels cursets de natació a les oficines del Pavelló Municipal
d'Esports de dilluns a divendres de 18 a 21 hores.
V'

Activitats al pavelló per al mes de juliol. Sortirà informació properament
de gimnàstica de manteniment, ioga i aeròbic.

V'

Informació sobre unes estades esportives (basquet i futbol/activitats nàutiques: esquí nàutic, piragüisme, windsurf...) conjuntes amb règim de mitja
pensió amb el consell esportiu de l'Anoia (sortirà el fulletó properament)~

V'

V'

Inici del XX campionat

de futbol sala La Pobla de Segur 2003.

~

Cloenda i entrega de guardons del campionat de tennis taula i squash
hivern 2003 el proper divendres 30 de maig .•

V'

FE

D'ERRADES

APAREGUDES

AL

SOTA

I:ARBRB

30

D'ABRIL

DE

2003

)( En l'article dedicat a l'agermanament de la Pobla de Segur amb la població francesa de le Fousseret, a la pàgina IS apareix
en el requadre central el nom erroni de Paquita Seix com una dels impulsores inicials d'aquest agermanament. En el seu lloc hi
hauria de haver dit PEPITA SED<.
)( En l'apartat de nous poblatans i poblatanes, el nadó MARCEL SAMSÓ LLUfs va neixer el 26 del 3 de 2003 enlloc del 26 del 4
com figura imprès. Inscrivim de nou el seu nom i data de naixement en aquest número 31, en l'apartat corresponent.e
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L'AGERMANAMENT A LE FOUSSERET zyxwvutsrqponmlkjihgf
4-

EL PASSAT DIAzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
3I
DE MAIG, REPRESENTANTS DE DIFERENTS ASSOCIACIONS DE LA POBLA
I DE L'AJUNTAMENT VAN ANAR A FRANÇA A REFERMAR EL COMPROMís D'AGERMANAMENT
AMB EL POBLE DE LE FOUSSERET.

U

na avinguda de 4 quilòmetres abans d'arribar a
la població donàren la benvinguda a la petita
representació de la Pobla, amb banderes catalanes i
franceses, fins al punt de concentració, on els diferents convidats van distribuir-se en cases particulars.
Després del dinar, es va procedir a inaugurar la
placa que aferma el compromís d'agermanament
entre els dos pobles, es van procedir a llegir els discursos commemoratius de l'acte, i la signatura de la
carta d'agermanament, i l'orquestra municipal de
música va interpretar els himnes de Catalunya,
França i Europa.

En acabar els actes oficials i institucionals un sopar
i un ball fins a la matinada van tancar la primera jornada.
L'endemà, a quarts de dotze del migdia, es va oficiar una missa, on, en honor a la nació catalana, es va
cantar elsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCB
V irolai. Després de dinar, els participants en
la diada d'agermanament a le Fousseret, van tomar a
la Pobla, deixant, a darrera, un poble molt agraït i
molt bons amics. Esperem que aquesta fraternitat
continuï per molts anys .•
JOSEP VERDÚ

-

LA FESTA MAJOR DE LA MARE DE DÉU DE RIBERA ZYXWV
2003

Les festes en Honor a la Mare de Déu de Ribera començaran el dimarts dia 17, amb la concentració de
Fallaires davant l'oficina de Turisme a les 5 de la tarda. Cap allà a les 9,30 h. del vespre hi haurà la concentració de les fadrines i la canalla, vestida amb la roba tradicional, també davant l'Oficina, d'on sortiran
en comitiva per anar a rebre les falles. Aquestes faran un tomb pels carrers del barri vell fins a l'església, on
retran homenatge a la Mare de Déu de Ribera, i posteriorment, aniran a la plaça de la Pedrera per ballar la
sardana de la Pobla. Cap allà les 12 de la nit, la TRIBU DE SANTI ARISA amenitzarà el ball fins a altes hores.
El dia 18 se celebrarà la missa cantada en Honor a la Mare de Déu, a les 12 del migdia, i després hi haurà
una ballada de sardanes a la Plaça de l'Arbre, a càrrec de la COBLA JOVENIL D'AGRAMUNT. Per finalitzar, el
diumenge a les sis de la tarda la CORAL VERGE DE RIBERA ens oferirà un concert a l'Església Parroquial.e

31 * S O T AL 'A R B R E .

eetlu

* 15

Ce/eprtlciOIfSfOfll/tlrslkjihgfedcba
SANT MIQUEL DEL PUI
COM ÉS COSTUM, EL PASAT ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
8 DE MAIG ELS POBLATANS I POBLATANES VAM CELEBRAR LA DIADA DE SANT
MIQUEL TOT PUJANT A LA MUNTANYA QUE ALBERGA LES ANTIGUES RESTES DEL PUI DE SEGUR I ON ES

VENERA LA IMATGE DEL PATRÓ DE LA POBLA.zyxwvutsrqp

Aquestes millores consistiren en instal-lar unes tauleszyx
i bancs a la placeta que es va construir l'any passat darrera l'ermita nova, aplicar una capa de sorres i compactar la zona de l'aparcament, col-locar unes baranes a
les escales que accedeixen a l'ermita vella, i construir
una nova placeta, amb una font dedicada al Sr. SEGuí i
la seva desapareguda esposa PEPITA GASA, i una zona
de repòs sota els espectaculars roures que creixen sota
l'ermita vella.
FOTOS: STUDI3

M

algrat que la pluja ens va acompanyar fins al
migdia, el tradicional repartiment de pans
beneïts, a càrrec de l'associació COMÚ DE PARTICULARS,
es va realitzar, així com els actes religiosos previstos en
honor a Sant Miquel del Pui.
Però, a més del caràcter festiu i de germandat que es
caracteritza en la festa, els poblatans i poblatanes vam
poder gaudir de les millores que s'havien realitzat a
l'entorn de les dos capelles, gràcies als esforços abnegats del senyor LLORENÇ SÀNCHEZ I VILANOVA i el
senyor PAULINO PINA ajudats per la Brigada Municipal
i l'Empresa Municipat d'Iniciatives i Serveis, i l'aportació desinteresada d'un gran benefactor de la
Pobla, el senyor AGUSTÍ SEGUÍ, fill adoptiu de la vila.

La font nova de pedra sota l'ermita vella

Precissament aquesta placeta havia de ser inaugurada
pel Sr. SEGUÍ, però una indisposició el dia abans va fer
que la seva filla fos l'encarregada de dur a terme l'acte,
acompanyada del Sr. Alcalde i del Sr. LLORENÇ
SÀNCHEZ.

L'empresa municipal

No cal dir que aquestes obres han fet del turó de Sant
Miquel un lloc molt acollidor, referent per a tots els
poblatans i poblatanes, i orgull del fet poblatà. La seva
preservació, manteniment i millora ha de ser objectiu
de tots, ja que d'aquestes actuacions nostres en gaudiran les properes generacions.e

i la brigada van
col, laborar molt
estretament

per

a poder acabar
les obres.

NOUS POBLATANS I POBLATANES
*MARCEL

SAMSÓ LLuís.

N ascu t

el 26 del 3

*MAR PUYOL FARRÉ. N a s c u d a
*SAÚL RUIZ FELIZ.
*RUT SULLÀ CAMPRUBÍ.
*ADRIÀ BORDES MONTOYA.

16

el 18 del 4 de 2003.

N a s c u t e l 4 d e lS
N ascu d a
N ascu t

de 2003.

de 2003.

el 31 del S de 2003.

el 23

d e lS

de 2003.

* estiusrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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La nova edició de lalkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
FIRA PROMOPALLARS 2003 zyxwvu
AQUEST

ANY LA FIRA PROMOPALLAKS

FESTA ÉS SOBRETOT
SITAT QUE OFEREIX
POBLA

PROMOCIONAR

I ACTIVITATS. LA INTENCiÓ

D'AQUESTA

LA NOSTRA COMARCA.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
És PER AIXÒ QUE AMB L'AJUT DE DIVERSES ASSOCIACIONS DE LA

I AMB COL.LABORACIONS

Divendres

ESTARÀ PLENA DE SORPRESES

LA POBLA I EL PALLARS I FER PARTICIPAR A TOT EL POBLE DE LA DIVER-

INDIVIDUALS HEM INTENTAT AMPLIAR L'OFERTA I ELS ESPAIS

13 de juny

O

DE LA FIRA.

24:00 hores: B all a càrrec de les orquestres

LA FANlA i K-

MELOTa la Plaça de la Pedrera.
o Xerrada:
O

P roducció agrària ecològica a L a P obla de Segur.

Inauguració a càrrec del senyor JOAN FABREGAT
(Delegat Territorial

O

del DARPa Lleida).

juny

Intervencions:
Cooperativa
Cooperativa

Sr. AGUSTf PEREGRINAFARRÉ (Gerent
de

Sort);

Sr. JOSEP ESCALES(Gerent

de la
de

18:00 hores TAULA RODONA, moderador:

o 12:00 hores: T robada de C otxes A ntics i exposició
vehicles al recinte firal.

la

de La Pobla de Segur); Sr. SILVIOELIES(Ecoveritas).

(Responsable d'Assessorament

10:00 hores: Mercat Medieval (Pegasus mercats temàtics)

i

Fira.

Presentació a càrrec del senyor JOAN FONT (Pres. del CCPAE).

O

15 de

Diumenge

A les 16:00 hores al Comú de Particulars.

Sr. ÀNGEL MOZOTA

Rural i Innovació Tecnològica-

DARP).

O

dels

12:30 hores: Xerrada al Comú de Particulars P agesia i C uina

a càrrec de ANDRÉ BoNNAURE (cuiner), PEPRIERA(pagès,
excoordinador
(Catedràtic

nacional d'Unió de Pagesos) i MIQUELVIÑAS

de la UB. President del Laboratori

de la Cuina).

16:00 hores: P rom obuti a la PENYABARCELONISTA
CARLES
PUYOL.

O
O

19:30 hores, cloenda de la trobada a càrrec del Sr. XAVIER

COLL (Director

General de Producció

i Innovació Rural-DARP).

Dissabte 14 de juny
O

10:30 hores:

12:00 hores: Inauguració del M ercat «T em ps

era T em ps»

medieval al ci Major, Llorenç i Torres.

Plaça de la Pedrera: mostra de cavalls i passejades amb carro,
a càrrec de les empreses hípiques de La Pobla.
o 12:30 hores: M arató d'A eròbic al pavelló d'E sports.
o 13:00 hores: P resentació de l'E studi de P rom oció Turística al
de Particulars.

A

càrrec

TRANSVERSALPRODUCCIONS

CULTURALS.EUDALDTOMASA, coordinador
o 16:00 hores: Campionat

de l'estudi.

de Botifarra «Prornobuti» a la PENYA

BARCELONISTA
CARLESPUYOL,amb importants
O

premis.

16:00 hores: C am pionat d'E scacs a la P laça de l'A juntam ent.

«Prornoescacs»,
o 17:00 hores: Inauguració de l'exposició
L 'IN T E R C A N V I

C O M E R C IA L

/

A L'estand del Comú de Particulars: concurs de pintura
ràpida, concurs fotogràfic i m ostra de ceràm ica.

o M ostra de X olís i em botit i productes
d'Agroalimentària
del recinte firal.

o 12:00 hores: Inauguració del P rom opalfars 2003.

Comú

per als més

O

Sortida des de la plaça de la vila.
d'ambientació

del pallasso MOKo-Loco

ALTRES

C ercavila per L a P obla amb els GEGANTERSI

GRALLERSDE TREMPi els GEGANTERSDE LA POBLA.

O

020:00 hores: Actuació
petits, al recinte firal.

O

Teatre al C arrer. divertits

artesans a l'espai

gags en viu per tot el poble a

càrrec de PALDE PALLER.
O

C irc, al cantó del Pavelló Nou.

o G lobus A erostàtic

per a tothom

al Camp d'Esports, Parc

del Recinte Firal durant els dos dies.
O

E spai esportiu de l'A G B S: Rocòdrorn de 9 metres,

passarel.la de fusta, exposició, fotos de les activitats per a
tots els nens/es, concurs de redacció i dibuix ....
O

A traccions: Pista Poliesportiva

O

P unts d'inform ació distribuits

del recinte firal.
per la localitat i parking

gratuït

A L P A L L A R S: L E S B O T IG U E S

D E SE M P R E , al Molí de l'Oli.

18:00 hores: C oncurs de dibuix am b ordinador per als m és
joves. Telecentre.

r----~

/

O

18:00 hores: Xerrada dels components del programa ELCIM
1V3 que vàren assolir l'Aconcagua i pel.lícula sobre l'aventura.

O

o 19:00 hores: A l'espai de Literatura del Pirineu del recinte
firal, signatura de llibres a càrrec de MARIA BARBAL.
O

AGRAïM LA COL'LABORACIÓ DE LES
DIFERENTS ASSOCIACIONS I ENTITATS
DE LA POBLA I COMARCA
I PREGUEM ENS PERDONEU LES
MOLÈSTIES QUE PUGUEM OCASIONAR..

19:00 hores: G im cana Inform àtica al Telecentre de La Pobla.
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Entrevista íntegra extreta del diari La Mañana, secció «Comarcas» del 6 d'abril de 2003.ZYXWVUTSRQ

« J a n o h i h a n in g ú q u e tin g u i n a s s o s

d e t a n c a r e l t r e n d e l a P o b l a » zyxwvutsrqponmlkjihg
LA POBLA DE SEGUR

Marta Lluvich
Narcís Balagué explica que
quan els ciutadans de la Pobla
el van escollir com a alcalde, la
primera cosa que va fer a l'entrar a l'Ajuntament va ser canviar el mobiliari del que a partir
d'aquell moment seria el seu
despatx: Explica que va canviar
un despatx molt bonic i elegant
per un de menys estètic però
molt més pràctic per a treballar.
El reptes que es va marcar
l'alcalde de la Pobla van ser a
llarg termini, reptes per al futur
i no de present, segons explica.
Aquests objectius els va dividir
en tres: millorar els serveis
bàsics (llum, aigua i clavegueram); que la Pobla deixés d'estar dividida social i urbanísticament pel riu Flamicell; i dotar
d'equipaments a la localitat.

L.....--"'. __

-""""""""

Narcís Balagué als jardins de l'Ajuntament,

Aigua. llum i clavegueram
Balagué explica que quan va entrar
a l'Ajuntament un dels temes importants per a solucionar era el de la
xarxa d'aigua potable. Es va començar
a treballar de forma immediata per
solucionar els punts principals al'hora
que es va realitzar un programa de
renovació de tota la xarxa.
Actualment, passats dotze anys, la
xarxa d'aigua és nova, moderna i
preparada per sistemes de futur en un
90% de la seva totalitat.
L'alcalde de la Pobla reconeix
que un dels temes més seriosos al
que ha hagut de fer front com
alcalde ha estat el haver de defensar, davant la crítica dels veïns,
l'entrega de la gestió del servei

d'aigua a una empresa privada.
Balagué aclareix que «l'objectiu
d'aquesta decissió és racionalitzar i
establir els sistemes de gestió necesaris per controlar el seu ús».
Segons l'alcalde «entregar la gestió de
l'aigua a una empresa privada no representarà un encariment de la mateixa»,
idea que temen molts dels veïns.
Referent
al cablejat
elèctric,
Balagué diu que des de l'Ajuntament
s'està treballant conjuntamaent amb
Fecsa per soterrar la majoria d'aquestes línies.

un emblemàtic

edifici modernista

El riu Flamicell
Un altre dels temes primordials, per a
posar-hi fi segons Narcís Balagué, era
que el riu Flamicell deixés de ser un
punt de divisió social i urbanística
entre el nucli de la Pobla i la zona de
l'Estació. Balagué es va proposar construir un poble amb un riu i no un poble
dividit per un riu, segons explica.
L'Ajuntament es va marcar com a repte
fer de la zona pròxima al Flarnicell un
lloc de confluència pels veïns.
Amb aquesta idea es va construir en
aquesta zona el poliesportiu i l'estació
d'autobusos i als dos costats del riu es
va fer un passeig.

1"..-.4r-------------------.
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L'Àrea Vacacional
El
projecte
de
l'Àre~
Vacacional, explica Balagué, era
crear una gran zona residencial

altra de les grans polémiques que ha
Una altra de les instal-lacions que
viscut la localitat en els darrers mesos.
ajudaran a aquesta unió de la Pobla
d e l J a p ó a c c e p ta n t
la
Narcís Balagué explica que la afirserà la construcció del nou Centre
c a n d i d a t u r a " zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
mació que molts veïns de la localitat
d'Assistència Primària a la Plaça de la
LA POBLA
DE s.' Narcís
fan dient que la Pobla s'ha quedat
Pedrera.
sense bombers, es errònia i clarifica
Balagué Bosh té 55 anys,
que «la Pobla s'ha quedat sense
Els equipaments
està casat i té dos fills. És
bombers funcionaris, però conserva
natural de Barcelona, però
Balagué explica que quan va entrar
un potent grup de bombers voluntaris
explica que ja de jove visitaa l'Ajuntament, la Pobla no tenia
amb una gran professionalitat i una
va la Pobla amb un grup
equipaments i un dels seus objectius
trajectòria, en alguns casos, de quasi
d'escoltes. Va ser el 1977
era dotar d'aquestses instal-lacions a la
trenta anys».
localitat.
quan es va instal-lar definitiBalagué afirma que el parc de
Algunes de les obres que s'han
vament a la localitat. La seva
bombers de la Pobla de Segur segueix
realitzat des del Consistori han estat la
professió és la fotografia a la
sent el més ben equipat de la zona, «és
ampliació del cementiri, la construcque la qualifica juntament
un parc molt superior al de Tremp i el
ció del poliesportiu, l'adequació de les
amb els trens elèctrics i la
Pont de Suert, serà molt superior al
piscines, la millora de l'Ajuntament, el
que es construirà a Sort i és equiparalectura dels seus grans hobtelecentre, la reforma de la residència
ble
al de la Vall d'Aran».
bys, als quals també assegura
municipal o l'arranjament de la sala
tenir una mica apartats des de
polivalent del Molí de l'Oli.
Els raiers
fa 12 anys, els mateixos que
L'alcalde de la Pobla explica que
porta d'alcalde.
L'Associació Cultural dels Raiers de
encara queden projectes importants
la Noguera Pallaresa és una entitat
El 1991 li van demanar
per fer, en els quals ja s'està treballant:
coneguda internacionalment i des de
el canvi d'ubicació de la biblioteca i la
encapçalar la llista del PSC i
la Pobla s'està creant una associació
creació d'un centre de disminuïts.
després d'un periode de
internacional de ciutats vinculades
reflexió, durant un viatge al
amb el món dels raiers. Balagué expliEl
tren
de
la
Pobla
Japó decideix acceptar i així
ca que al juny es firmarà a Eslovènia
ho comunica al seu equip
En referència al tren de la Pobla,
el primer document per a la creació
l'alcalde es va mostrar convincent:
amb un fax.
d'aquesta entitat amb la idea de que
«ara ja no hi ha ningú que tingui nasdurant el 2004 es constitueixi a la
sos de tancar-lo».
per què el volum edificable de la
Pobla la associació. Fins el moment,
Balagué explica que seria absurd
localitat fos equiparable
als dos
28 municipis han confirmat la seva
tancar-lo ara que l'AVE obre grans
costats del riu.
participació en aquesta associació.
possibilitats.
Explica que dins l'Àrea Vacacional
Senyalar que el descens de rais pel
Balagué diu que el que li falta al
es diferencia la coneguda Ciutat de
Noguera és una de les festes més conMinisteri de Foment es tenir ganes de
Vacances, formada per bungalows i
currides que s'organitzen a la localitat.
traspasar-lo i a la Generalitat que se'l
edificis de serveis, i una gran zona
La Diada dels Raiers rememora l'antic
traspassin i recorda que «fa anys, tancar
residencial en la qual hi ha bastants
ofici de transport de fusta de les zones
el tren hagués estat inadmisible social i
pisos habitats i altres en procés de
pirenaiques. Aquest any es celebrarà
territorialment, però ara seria també
construcció. S'edificaran fins a 144
la 25 ena. Edició.
absurd econòmica i turísticament».
pisos de protecció oficial per a trebalQuan encara no estava creat
La marxa dels bombers professionals
ladors de les pistes d'esquí de Filià, a
l'Institut de Desenvolupament
del
de la Pobla al parc de Sort va ser una
la Vall Fosca. En total aquesta zona
Pirineu, Balagué ja va oferir Casa
tindrà 200 vivendes.
Boixareu com a seu d'aquest organisL'alcalde de la Pobla reconeix que
me. Passat més d'un any i ja amb
un factor que dificulta la relació,
l'Institut
aprovat,
Balagué
entre la Pobla i la zona de l'Estació
segueix ferm en la seva idea i
és el pont sobre el riu Flamicell,
demana la capitalitat de l'Institut i
pensat solament com una carretera,
diu que no és necessari ubicar
i diu que fa falta ampliar les voraquesta seu en una localitat que
eres, projecte que ja està redactat.
sigui administrativa.zyxwvutsrqponmlkjihgfe
''V a ig e n v ia r u n fa x d e s

31 *srqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQ
SO T A L 'A R .B R .E '" estiu * 19

IsrqponmlkjihgfedcbaZYXW
F
ESzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

I

E n aquest núm ero volem com ençar a m ostrar fotografies inèdites de la P obla. L a raó és doble: per un
costat recuperar la m em òria històrica de jets del nostre m unicipi

i que tots els lectors de la revista en

gaudeixin. P er l'altra, endegar un arxiu fotogràfic digital que guardi aquesta m em òria, ja sigui d'actes
històrics, com socials, populars, fam iliars,
Si voleu participar

esportius, tradicionals ... tot hi cap.

en confeccionar aquest arxiu, podeu portar les vostres fotos (antigues o m és noves, al

telecenire. A llí us les escanejaran i us les tornaran en la m ajor brevetat possible.

E n aquest núm ero us presentem les dos prim eres: lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGF

Visita del Ministre
de Turisme,
MANUEL FRAGA IRIBARNE,
a l'Oficina de Turisme
de la Pobla ..
Recepció de l'alcalde,
Sr. JOSEPMARIA BOIXAREU.
Anys 60.
ARXIU CASA XERALLO.

Recepció de les
autoritats

de la Pobla

durant la visita del
GENERALFRANCO
a les instaHacions

del

Poste.

17 de juny 1953.
Fotografia inèdita.
Autor:

RAMON GUIMÓ.

ARXIU CASA XERALLO.
L'autor d'aquesta
fotografia

es va haver

d'amagar ja que
estava prohibit fer
fotos al dictador.
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