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Un incendi   
obliga a tallar  
l’N-II i calcina    
8,4 hectàrees de 
cereal a Cervera

Un incendi declarat en un camp 
de cereal, proper al polígon 
Cervera Industrial, va obligar 
a tallar més de dos hores ahir al 
migdia l’N-II entre la Curullada 
i Cervera.

LLEIDA I COMARQUES ❘ 10

El trànsit va ser desviat 
dos hores a l’autovia

Els raiers, 40 anys d’història            
i amb el futur assegurat
Una vintena de ‘navegants’ van solcar la Noguera Pallaresa a la Pobla
El 40 aniversari de la recupe-
ració del descens de rais per la 
Noguera Pallaresa es va cele-
brar ahir en gran a la Pobla, amb 

quatre embarcacions i una vin-
tena de tripulants que van su-
perar el tram entre la presa de 
Llania i el Pont de Claverol. La 

festa que recorda aquest antic 
ofici està totalment consolidada 
i, el que és millor, té el futur més 
que assegurat.

ÉS NOTÍCIA ❘ 3

Descens || El total gastat, 
144 milions, suposa un 5% 
menys que l’any anterior

Rànquing || Al capdavant 
de les preferències, la Loteria 
Nacional i sortejos catalans

‘On line’ || Gran augment del 
joc per internet, amb 611.000 
apostadors a Espanya

Cada lleidatà major de 16 
anys va ‘invertir’ en loteries 
i apostes 400 euros el 2017

LLEIDA I COMARQUES | pàg. 7
Comerç. inici ‘oficial’ de les rebaixes 
d’estiu amb bona afluència de públic                    
i animació en les vendes

1,30 €

| pàg. 10
Patrimoni. investiguen les destrosses 
causades a la creu de terme de Torà, 
declarada Bé Cultural el 2009

E

Espanya no pot 
amb Rússia i se’n 
va del Mundial

Jornet torna amb 
una victòria al 
Mont Blanc

FUTBOL ❘ pàg. 2-7

ATLETISME ❘ pàg. 16

Va caure per penals 
i Iniesta anuncia el 
seu adéu a la selecció

Màrquez reforça 
el seu liderat al 
Mundial amb un 
triomf a Assen

MOTOCICLISME ❘ pàg. 8-9
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Espectacles. Circ Picat tanca una edició 
ambiciosa amb més públic

19
Tradicions. Combats medievals al castell  
de Montsonís
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ÒSCAR MIRÓN

n Als seus 24 anys, el Cesc va 
baixar ahir per primer cop en 
els rais de la Pobla. No ho havia 
fet abans per motius laborals i 
ara està convençut que repetirà 
de segur. “És un dia molt bonic 
i gratificant. Des de petit tenia 
aquesta il·lusió i és una tradi-
ció familiar”, va assegurar. El 
Cesc admet que el recorregut 
és complicat. “Cal estar molt 
concentrat i és dur, però molt 
emocionant”, va assenyalar. No 
dubta del futur. “És una festa 
que enganxa i el poble s’hi im-
plica molt”, va defensar.

n El Xavi és un veterà d’aques-
ta festa de la Pobla. Baixa en 
els rais des d’abans de caminar, 
fa 35 anys, però fa dos dècades 
que ho fa pel seu compte. “És 
una tradició familiar i un or-
gull col·laborar amb la festa. 
Rememorem l’ofici de raier de 
forma especial i diferent”, va 
explicar ahir a aquest diari. El 
Xavi va afirmar que és díficil 
que la tradició es perdi perquè 
cada vegada s’hi implica gent 
més jove. “Comencen col·labo-
rant i, al final, acaben baixant 
pel riu”, va assenyalar.

«És la primera 
vegada que 

baixo i repetiré»

«És un orgull 
col·laborar  

amb la festa»

Cesc Bastús
RAIER

Xavi Forga
RAIER

EN PRIMERA PERSONA

EDGAR ALDANA EDGAR ALDANA

L. GARCÍA
❘ LA POBLA DE SEGUR ❘ Una vintena 
de raiers va reviure ahir l’antic 
ofici en una festa a la Pobla de 
Segur que fomenta la memòria 
històrica i atreu centenars de 
persones de dins i fora de Ca-
talunya. Una edició especial, 
al complir-se el 40è aniversa-
ri de la recuperació d’aquesta 
festa i en la qual van participar 
una vintena de raiers amb qua-
tre embarcacions de més de 20 
metres de longitud comptant 
els rems, que van baixar els vo-
ra sis quilòmetres que separen 
la presa de Llania i el Pont de 
Claverol. A la vora del riu i ex-
pectants per la baixada, cente-
nars de persones aplaudien els 
participants. Alguns exercien 
de raiers per primera vegada, 
d’altres repetien en una festa 
que corre per les venes dels ve-
ïns de la Pobla.

El president de l’Associació 
Cultural de Raiers de la Nogue-
ra Pallaresa, Eduard Bastús, va 
destacar la gran participació en 
una edició especial, al fer 40 
anys de la recuperació, i que 
compta amb un futur garantit 
per les noves generacions. “Ca-
da vegada s’hi interessen més 
joves i ja de nens vesteixen amb 
la roba tradicional de l’ofici i es-
peren a ser més grans per poder 
baixar el riu”, va explicar ahir. 
Bastús també va destacar que el 

Els raiers 
reviuen a la 
Pobla de Segur
Edició especial en el 40è aniversari

FESTES TRADICIONS
EDGAR ALDANA EDGAR ALDANA

EDGAR ALDANA

Fotografia de família d’una de les tripulacions que ahir van solcar les aigües de la Noguera Pallaresa. Gran afluència de visitants a les activitats programades.

La baixada d’enguany va ser més ràpida per la quantitat d’aigua que acumulava el riu.

públic ve d’altres punts de Cata-
lunya i de la resta de l’Estat i que 
s’ha convertit en una atracció 
turística que consolida la cul-
tura i el patrimoni del Pirineu. 

La festa va començar diven-
dres i dissabte es va inaugurar 
un mural commemoratiu dels 
Raiers i l’entrega de la Ganxa 
d’Or a l’exconseller de Cul-
tura Lluís Puig, entre altres 
activitats.
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