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FOTO: Laura Alcalde (ACN) / La tradición se mantiene firme

Crece en Lleida el 
número de parejas 
que se inscriben  
en el registro civil

FOTO: R. M. / Los hermanos Márquez celebran el doblete

Los Márquez cierran un 
gran fin de semana en lo 
más alto del podio

| PÁG.19-20

| PÁG.21

► España revalida su corona 
europea de baloncesto femenino

| PÁG.23

► El leridano Pau Etxaniz, plata 
en Europeo de piragüismo

DEPORTES

  
PÁG.8

El trámite asegura la compensación económica    
por las tareas del hogar y la pensión de viudedad

FOTO: Javi Marín / La Agrupació Rapitenca fue la ganadora en un certamen con más de 500 músicos

La 41ª edición de la bajada de 
‘raiers’ de la Pobla de Segur se 
celebró ayer, como ya es tra-
dición, y esta vez contó con la 
presencia de dos mujeres en 
dos de las cuatro embarcacio-
nes participantes. La fiesta re-
memora la tradición del trans-
porte fluvial. | PÁG.9

| PÁG.29

Los ‘raiers’ 
rememoran 
el transporte 
fluvial en la 
Pobla de Segur

‘Fem Banda’ se va haciendo 
cada año más internacional 
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Els raiers rememoren el transport 
fluvial de fusta a la Pobla de Segur
Enguany hi participen dues dones en un grup de 24 navegants
La Pobla de Segur
ACN 
La 41a edició de la baixada de 
raiers de la Pobla de Segur es va 
celebrar, com ja és tradició, el pri-
mer cap de setmana del mes de 
juliol i enguany ho va fer amb la 
presència de dues dones en dues 
de les quatre embarcacions. “No 
és el primer cop que baixen do-
nes”, va explicar ahir el presi-
dent de l’Associació Cultural dels 
Raiers del Noguera Pallaresa, 
Eduard Bastús, tot i que va pun-
tualitzar que ara feia anys que no 
baixaven. La festa té per objectiu 
recordar la tradicional baixada de 
rais, que transportava fusta des 
del Pirineu fins al Delta de l’Ebre. 

El recorregut va començar a 
la presa de Llania i va finalitzar al 
Pont de Claverol, on els 24 raiers 
i raieres van estar rebuts per un 
públic entregat que els va ani-
marfins al final.

Bastús va explicar que la baixa-
da és l’acte que tanca la 41a dia-
da dels Raiers, que es va allargar 
tot el cap de setmana. Enguany 
dues raieres, que formen part de 
l’associació, van baixar per prime-
ra vegada. Paula Dalmau va expli-
car que ve de família raiera, que 
sempre han format part de l’en-
titat i que es va sentir nerviosa 
però il·lusionada de poder fer la 
baixada. Per la seva banda, Sílvia 
Hernández, que va baixar en el 
primer rai, un cop van arribar al 
Pont de Claverol va explicar que 
tot i que van patir alguna aturada 
en el recorregut van saber recon-
duir la situació entre tots. 

FOTO: Laura Alcalde / Els quatre rais van baixar pel riu Noguera Pallaresa fins arribar al Pont de Claverol

FOTO: Laura Alcalde / La 41a edició de la baixada de raiers de la Pobla de Segur va partir de la presa de Llania
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