
Els Raiers de la Noguera Pallaresa 
celebren el 40è aniversari de la 
seva diada i baixaran de nit
Es vol posar en valor la memòria històrica i l’ofici 

Aquest any se celebra el 
40 aniversari que un grup 
de poblatans van tornar 
a fer baixar els rais pel riu 
Noguera Pallaresa amb un 
únic objectiu: recuperar la 
memòria històrica i posar 
en valor l’ofici de raier al 
Pirineu català.

La Pobla de Segur
acn
Per commemorar l’aniversari, els 
raiers tornaran a baixar de nit 
amb l’espectacle Cartes d’un raier 
aquest divendres dia 29 a la nit al 
Pont de Claverol, al Pallars Jussà i, 
a més, durant el dissabte es farà 
un mural commemoratiu dels Ra-
iers al poliesportiu. El diumenge 
al matí tindrà lloc l’acte central de 
la festa amb la baixada de raiers 
des de la presa de Llania fins al 
Pont de Claverol. Les embarca-
cions sortiran a les 11.30 hores 

FOTO: X. Lozano (ACN) / Els raiers, en ple descens a la Pobla de Segur

de la presa i, durant tot el matí, 
hi haurà el Bus Rai que portarà els 
visitants als llocs des d’on es pot 
observar millor la baixada.

La festa dels Raiers ja comen-
ça el divendres amb la tallada del 

pi, la girellada popular i els balls i 
danses dels raiers. Dissabte té lloc 
l’Espardenyada, una caminada 
popular que acaba amb un bon 
esmorzar de forquilla per a tots 
els participants.
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FOTO: / Foto de família dels participants a la reunió d’ahir, molts del Pirineu de Lleida

Representants d’Ajuntaments del 
Pirineu, de la Generalitat de Cata-
lunya i de les estacions d’esquí es 
van reunir ahir amb el vicepresi-
dent primer i el director general 
adjunt del Comité Internacional 
Olímpic per tractar sobre la can-
didatura dels Jocs d’Hivern Piri-
neus-Barcelona.  Es van explicar 
els nous criteris per a les candi-
datures, que a partir d’ara seran 
més flexibles.

Nova reunió 
pels Jocs 
d’Hivern Pirineus 
Barcelona

La Universitat 
d’Estiu de la Seu 
d’Urgell manté la 
matrícula oberta

La Universitat d’Estiu de la Uni-
versitat de Lleida (UdL) manté 
la matrícula oberta dels cursos 
que tindran lloc a la Seu d’Ur-
gell mentre quedin places lliu-
res i fins al dia anterior a l’ini-
ci de cada curs. La Universitat 
d’Estiu de la UdL ofereix, un 
any més, la possibilitat de rea-
litzar 10 cursos a la Seu d’Urgell 
que es desenvoluparan del 16 
al 20 de juliol. 

Per celebrar les millores i arranja-
ments a l’entorn de l’Espai Macià, 
l’Ajuntament de les Borges Blan-
ques ha preparat, pel dissabte, 14 
de juliol, una visita teatralitzada 
per conèixer millor la trajectòria 
de Francesc Macià i la seva vin-
culació amb les Borges Blanques. 
L’activitat, pensada en clau d’hu-

mor, amb actor i un guió divertit i 
simpàtic, està previst que comen-
ci a les 11 hores i s’allargui, apro-
ximadament, fins les 13 hores

Així, els assistents començaran 
visitant l’antic molí d’oli de Cal 
Gineret, convertit en Centre d’In-
terpretació del Memorial Demo-
cràtic de la Guerra Civil on, fina-

L’Espai Macià de les Borges 
Blanques celebrarà el final 
de les obres del seu entorn

litzada la visita, es trobaran amb 
el president Francesc Macià, que 
tornarà del passat per reviure el 
seu lligam matern amb les Borges 
i ajudar a fer efectiva la proclama-
ció de la República Catalana.

El president, que anirà acom-
panyat del seu assistent, estarà 
desorientat pels canvis de noms 
dels carrers i per com s’han re-
novat els edificis i el conjunt del 
Centre Històric, pel que necessi-
tarà l’ajuda dels participants, amb 
els que recorrerà el nucli antic i 
visitarà la casa maternal de l’his-
tòric president.

La regidoria de Promoció Econò-
mica i Turisme de Balaguer ha 
organitzat, novament, unes visi-
tes guiades gratuïtes per tal de 
donar a conèixer la ciutat a tots 
aquells visitants o turistes que 
estiuegen per la zona. Aquestes 
visites, anomenades Un tast de 
Balaguer, tindran lloc tots els 
dissabtes dels mesos de juliol i 

agost, a partir de les 10 del matí 
i es visitaran les muralles i l’es-
glésia de Santa Maria i després 
es baixarà al Centre Històric, on 
s’acabarà fent la visita al mercat 
setmanal, un dels mercats més 
importants i amb més història 
de les nostres terres. Les visites, 
a les què no cal inscriure’s, sorti-
ran des de davant l’Ajuntament.

Balaguer prepara la 
campanya de l’estiu 
amb rutes turístiques

La Cooperativa  
de Juncosa 
guanya premis 
internacionals
La Cooperativa de la Juncosa 
de la DOP Garrigues ha estat 
guardonada recentment a Pa-
rís, al Concurs Internacional 
AVPA París Gourmet 2018 amb 
el Premi Gourmet d’Or, i a la 
Xina a l’Oil China Competition, 
el concurs més prestigiós del 
mercat asiàtic, amb la Medalla 
Bronze Olive Light.

L’empresa de turisme de me-
mòria històrica Terra Enllà inicia 
aquest dissabte dia 30 de juny un 
calendari regular de rutes pels 
vestigis de la Guerra Civil a Alma-
tret amb l’organització d’una pri-
mera visita guiada. Amb el nom 
La batalla de l’Ebre a Almatret. 
La ruta dels biberons, l’itinerari 
trepitja tres escenaris del mu-
nicipi representatius durant la 
Guerra Civil al municipi.

Almatret començarà 
les visites guiades 
sobre la Guerra Civil

Torna el Museu de les Papallones 
El Museu de les Papallones va tornar a obrir les portes ahir a 
Ribera de Cardòs després de tancar les fa 5 mesos al nucli de 
Pujalt per discrepàncies amb l’Ajuntament de Sort. / FOTO: ACN
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