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LA POBLA ACOMIADA A MOSSÈN DIEGO AREVALO "ERRERA
El passat dia 16 d'agost es va oficiar un funeral en memòria de mossèn Diego, al qual va assistir el Consistori
i nombrosos poblatans. Durant l'acte l'EPS va llegir el
text que ara reproduïm i que ens sembla un bon comiat.
"Diego, deixa que per darrera vegada cop ens puguem dirigir a tu, encara que els que et vam conèixer de ben segur ho farem algun altre cop, perquè
com tu bé ens vas dir: ''jo sempre seré amb vosaltres". Vasformar part del nostre equip de caps gairebé un any. Junts vàrem compartir moments encisadors i inoblidables, moments que per sempre
més restaran dins nostre. Amb poques paraules i
molts fets, ens vas ensenyar el veritable significat
d'amor, pau, esperança, solidaritat i moltes altres
paraules que tu, Diego, amb aquella senzillesa i
noblesa que tant et caracteritzava, aplicaves dia
darrere dia.
Podríem parlar molta estona, però aquests mots
quedenja molt juny, quan tot allòque realment ens
queda són els fets i els records.
Tan sols dir-te que seguirem en la tasca d'educar

Fins sempre Diego.

els petits minyons dins el món escolta i que ho farem
el més bé que sabrem, seguint sempre els teus consells i actuacions.
Diego, ara la 'tristesa ens aclapara, però ens queda
el record feliç que un dia vas estar amb nosaltres,
que un dia vas ser un dels nostres.
.
El teu record restarà sempre en el cor de l'EPS..." i en
el de tots els poblatans.

VIOLETA DE MIGUEL REP UNA CONDECORACIÓ DE L'A.G.B.S.
El passat mes de juliol, la Primera Tinent d'Alcalde
i Regidora de Cultura de l'Ajuntament, Violeta de
Miguel, va rebre una condecoració de l'Acadèmia
Militar de Talarn, la Cruz al Mérito Militar amb distintiu blanc.
Aquesta condecoració li va ser concedida gràcies
a la llarga i fructífera relació que ha mantingut amb
l'Acadèmia i per la seva tasca relacionada amb el
món de la cultura que ha permès d'obtenir molts
bons resultats d'aquesta coHaboració.
A l'acte, van assistir-hi l'alcalde i diferents regidors
de l'Ajuntament així com familiars de Violeta.
L'acte va emocionar a la Violeta i a tots els assistents.

Ajuntament de la Pobla de Segur
Pallars Jussà
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