una possible emergència, des de vies de
comunicació,
a serveis, infrastructures, ...
Aquest pla ha introduït una simbologia nova i més completa que altres
plans similars i ja disposa de tota la
cartografia urbana; però, tal i com va
dir Jordi Pujal, "un pla d'emergència es
quelcom viu que s'ha de renovar i
actualitzar any rera any, encara que la
tasca més difícil ja està feta." Està
previst que en els propers anys es
continuï, entre altres prioritats, amb la
inclusió de la cartografia rural que
encara manca.

CICLE DE XERRADES SOBRE
AIGUA I ÚS DE MEDICAMENTS
L'ajuntament,
juntament
amb la
farmàcia Solé de Tremp, i les farmacies
d'Isona i T alarn, va organitzar el passat
gener un cicle de tres conferències que
van tractar diferents punt d'interès per
a la població com són el tema de l'aigua
i l'ús dels medicaments.
Aquest cicle, que es va celebrar als
vespres al saló de plens de l'ajuntament,
va tenir com a conferenciants els diferents farmacèutics, que van parlar dels
diferents temes. Els conferenciants van
ser Glòria Gonzàlez de la farmàcia de
Talarn, Núria Martínez de la farmàcia
Solé i Joana Agustí de la Ïarmécia
d'Isona.

TREMP ACULL LA SETMANA
DELCINEMA
El cinema La Lira de Tremp va acollir
entre el passat dia 29 de gener i el 4 de
febrer la seva setmana del cinema.
Aquesta mostra va intentar apropar als
ciutadans algunes de les principals obres
mestres d'aquest art. Aquests van poder
gaudir d'una mostra diversa amb un
còmode sistema d'abonaments per a les
set pel.lícules projectades, que van anar
des d'obres com Boca a Boca de Manuel
Gómez Pereira a clàssics com Fort
Apache o King Kong, fins a arribar a
obres més actuals com Tierra i Libertad
de Keng Loach o El Cartero (y Pablo
Neruda) de Michael Radfoird i per
suposat, l'última gran producció de
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Walt Disney Pocahontas, que va ser
la pel.lícula més vista. També es va

Pallars una xerrada a càrrec del Dr.
Moisès Coll Riva i el Dr. Lluís Til Pérez

presentar com a gran novetat I• com
a acte més diferencial, un cinemaconcert amb -eurts de pel.lícules
antigues que va tenir l'acompanyament musical del septet Pixie &
Dixie.

(especialistes
l'Hospital.

En general, aquesta mostra de cinema
.
,
va tenir una gran acceptació per part
del públic, ja que hi van assistir unes
1.500 persones.en el total de sessions.
El pressupost de la setmana del
cinema va ser de 300.000 pessetes,
cost de l'orquetra Pixie & Dixie. El
cost del passi de pel.lícules va ser
sufragat pel Circuit Urgellenc.

.

XERRADA SOBRE ELS ACCIDENTS A L'ESPORT

El passat dia 21 va tenir lloc a a sala
d'actes de l' Hospital Comarcal del

en Traumatologia

de

La xerrada es va fer a partir de les set de
la tarda i va estar adreçada principalment
a educadors, monitors, entrenadors,
entitats esportives iafeccionats a l'esport
en general.
"L'acte va ser organitzat per l'Area
Bàsica
de Salut de Tremp, amb la col.laboració
de l'ajuntament
i el patrocini de les
associaciones de pares d'alumnes del
Col.legi Maria Immaculada,
Col.legi
públic Val1deflors i lES de Tremp.

HOMENATGE
DE L'AJUNTAMENT A RAMIRO RIBERA AMB
MOTIU DE LA SEVA JUBILACIO
11'

El passat gener, Ra mi ro Ribera Canut,
membre de la brigada municipal, amb
motiu de la seva recent jubilació va rebre

