30 ANYS DELS NASCUTS AL 1966 I JA ES PREPARA ELS 50 DELS
DEL 1947
Seguint aquesta nova tradició de la Pobla de celebrar els "aniversaris rodons", i tal com es va proposar en el darrer número de Sota l'Arbre, uns quants
poblatans nascuts el 1947 han pensat que no han
de deixar passar l'ocasió de celebrar els 50 anys el
proper 1997 amb els altres poblatans ( de naixement, de residència o de sentiment) de la mateixa
quinta.
Per posar-nos en contacte i poder-ho preparar com
cal, deixeu les vostres dades a l'Oficina de Turisme .
...i el de 1950
Els nascbts el 1950ja estan començant a pensar en
celebrar l'any 2000 el seu 50è. aniversari, el canvi
de segle i de mil-lenni. Com que la volem fer grossa, ens agradaria que hi fossin els poblatans nascuts aquell any, encara que faci temps que n'hagin
perdut el contacte; en coneixeu algun, feu-l'hi saber.
... i més aniversaris ...
Els que van perdre's l'ocasió de celebrar els 40 anys
junts cal que s'animin a celebrar els 50,60,... i els

També aquest any han celebrat "sonadament" la quinta del 66, els seus 30 anys.
Com podeu. veure van ser una bona colla.

més joves també, és clar, tal i com van fer els nascuts
els 1966, delebrant els seus 30 anys. Els "aniversaris
rodons" són una bona excusa per trobar-se els que ja
són amics, i que per qualsevol raó fa temps que no es
veuen, i per fer nous amics poblatans.

AGENDA DEL COMÚ DE PARTICULARS
El Comú de Particulars té previst per als propers
mesos les següents activitats:
- Fins allS de setembre, exposició d'escultures
d'escaiola d'Àngel Corral.
- Del 19d'octubre al3 de novembre exposició d'artistes francesos de "Les Fousseret", com a segona

part de l'intercanvi anteriorment mencionat.
- Del 28 de novembre al 18 de desembre, exposició
d'artistes pallaresos, com ja és tradicional en altres
anys.
- Del 20 de desembre al 13 de gener de 1997 , exposició d'olis de Daniel Ramoneda.

CONCURS SOCIAL DE PESCA
La Societat de Caçadors i Pescadors de la Pobla
de Segur va organitzar un Concurs Social de Pesca. Aquest Concurs va tenir lloc durant el matí del
passat dia 15 de setembre i se celebrà a l'embassament de Sant Antoni. El concurs es centrà en la
pesca de Ciprínids, També es va realitzar un esmorzar de germanor.
D'altra banda la Societat de Caçadors i Pescadors
de la Pobla va tornar a obrir les instal-lacions del
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Camp de Tir dels Socors. Aquestes instal-lacions havien estat tancades durant els darrers anys per motius diversos i durant el seu primer estiu de nou funcionament han rebut una gran acollida entre tots els
afeccionats al tir dels dos Pallars, cada dissabte es
reunien entre 50 i 60 tiradors. La Societat espera continuar adequant el camp de cara a la seva promoció
a tot Catalunya.

