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El Barcelona obrirà la Lliga a l’estadi de
l’Athletic el 18 d’agost i el primer clàssic,
el 27 d’octubre al Camp Nou

Número 13.453 · Any XXXVIII

Tradicions. Tot a punt per a la
baixada de rais de la Pobla / pàg. 47

1,30 €
www.segre.com

Interior dóna de baixa 90
bombers voluntaris a Lleida
en plena onada de calor

Causes || Per estar més d’un any sense activitat, una mesura que l’associació
del col·lectiu critica que s’hagi pres en alerta màxima d’incendis
és notícia ❘ 3
acec

Lleida passa de
15.700 llocs de
treball a temps
parcial a gairebé
31.300 en 18 anys
Afectats per la decisió del
TC que millora la pensió
El nombre de lleidatans que tenen un contracte a temps parcial
s’ha doblat des del 2001 al passar de 15.718 el juny d’aquest
exercici als 31.261 del mes passat. Aquest col·lectiu es veurà
afectat quan arribi a la jubilació
per la sentència del Constitucional, que ha declarat nul·la
la norma per calcular aquesta
prestació.
economia ❘ 20

Bricomart preveu
contractar cent
persones per obrir
abans de final d’any
Gran superfície de
material de construcció
al polígon Neoparc
La multinacional francesa preveu que facin cursets de formació al setembre, mentre avancen
les obres del magatzem, ubicat
al costat de la carretera Ll-11 i
del cementiri de Lleida.
lleida ❘ 6

política

Campaments amb mascotes a Salàs ■ L’Associació Catalana d’Excursionisme Caní 4 Turons celebra a Salàs de Pallars la cinquena

edició del Dog Camp Junior, campaments per a nens d’entre 7 i 14 anys amb els seus gossos. La iniciativa, en la qual participen
48 menors i les seues mascotes en dos tandes, té com a objectiu fomentar valors com el respecte i la tolerància cap als animals.
guia ❘ 34
jordi prat

Investiguen
l’incendi de dos
vehicles a la
plaça Pius XII 		
de Cervera
Un dels quals va
resultar totalment
calcinat en el sinistre
de dimecres a la nit,
que s’investiga si va
ser intencionat

comarques ❘ 14

JxCat i ERC ultimen el
pacte a la Diputació però
trenquen en comarques
comarques ❘ 10

10
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comarques

Rialp dóna ocupació en els mesos
d’estiu a nou joves del poble.

www.segre.com/comarques

p.

12

Impulsen la segona gran central
fotovoltaica a Talarn.
p.

13

política diputació i consells

ERC i JxCat ultimen el pacte de govern a la
Diputació mentre trenquen en comarques

Les dos formacions negocien quan només falta una setmana per constituir el nou ple provincial, el dia
12 || La directriu política de pactar s’incompleix a l’Urgell i la Segarra, i perilla al Jussà
r. r. / x. r. / redacció

❘ lleida ❘ ERC i Junts per Catalunya (JxCat) estan cada vegada
més prop d’una aliança a la Diputació, mentre que s’allunyen
en comarques. Els dos partits
negocien el repartiment del
govern de la nova corporació
provincial, una vegada elegit el
republicà Joan Talarn per presidir-la (vegeu SEGRE d’ahir) i
després d’acordar la distribució
de les vicepresidències: la primera i la tercera per a JxCat; la
segona i la quarta per a Esquerra. Les converses prossegueixen
quan només falta una setmana
per constituir el nou ple provincial, el dia 12 de juliol.
Encara que esgoten els terminis, les dos parts es mostren
convençudes de segellar una aliança. A les files d’ERC, la militància del Pirineu es va mostrar conforme amb l’elecció de
Talarn com a president i va reclamar que la muntanya tingui
més pes en l’acció de govern de
la nova Diputació. Esperen fer
valer així els escons aconseguits
per primera vegada al Jussà i el
Sobirà. JxCat, per la seua part,
vetlla perquè l’acord els permeti
conservar un 40% del pes del
govern. La capacitat d’influir
a la presa de decisions i a l’acció política és una prioritat més
gran que el nombre de càrrecs.
Per la seua part, En Comú
Podem (soci dels dos partits a
la Paeria) va proposar a la tarda als republicans de formar un
govern en minoria a la Diputació “sense JxCat”, amb l’objectiu d’“eradicar la corrupció i el
clientelisme” de la institució.
La directriu política que insta
a pactar entre forces independentistes allà on no hi hagi majoria absoluta i exigeix evitar
aliances amb els socialistes no
es compleix al peu de la lletra.
Després de les ruptures entre
ERC i JxCat en ajuntaments
com Tàrrega i Cervera, ara la
falta d’acord entre les forces majoritàries de la sobirania s’estén
a alguns consells comarcals.
Així, un tripartit format per
republicans, CUP i PSC donarà la presidència de l’Urgell a
Gerard Balcells (ERC) després
de dècades de governs de l’antiga Convergència. A la Segarra,
tot apunta a un govern en minoria d’Esquerra amb Junts en
l’oposició; mentre que al Pallars
Jussà, els dos partits es donaran una última oportunitat per
pactar després d’haver trencat
negociacions.

el nou president provincial

la nova diputació

Filòleg, dialogant i de llarga
experiència a l’administració

ERC

Joan Talarn
Estefania Rufach
Marc Baró
Josep Ramon Fondevilla
Mercè Carulla
Helena Martínez
Ferran Accensi
Jordi Verdú
Regina Cairol
Carles Gibert
Albert Bajona

Joan Talarn Gilabert
Edat: 50 anys.
Estat civil: Casat
Lloc de naixement: Bellvís
Càrrec: Alcalde de Bellvís i diputat provincial.
n Joan Talarn va tenir un protagonisme
creixent durant el mandat passat a la Diputació, quan va defensar propostes d’ERC en
el ple i en comissions. El seu caràcter dialogant i el seu coneixement de la institució
eren arguments per a la seua elecció per a la
presidència. Tanmateix, la seua experiència
no es limita a l’administració local. Abans
d’aconseguir l’alcaldia de Bellvís el 2015,
havia exercit diversos llocs de treball a la
Generalitat. Després de llicenciar-se en
Filologia Catalana el 1991, va ser tècnic
de planificació lingüística. Entre 2008 i
2011 va ser subdirector general d’Equipaments Cívics, i d’allà va passar a dirigir la unitat administrativa judicial de
Lleida. Va formar part de l’equip que va
modernitzar la revista Arts del Cercle
de Belles Arts i és autor de diversos
articles en els quals exposa els seus
punts de vista en matèries com independentisme i transparència.

JxCat
erc

Jordi Latorre
Rosa Pujol
Paco Cerdà
Joan Gilart
Ramon Cònsola
Eloi Bergós
Antoni Navinés
Rosa Maria Perelló
Francesc Sabanés
PSC-UA

Fèlix Larrosa
Agustí Jiménez
Amador Marqués
Comú

Elena Farré
Cs

Maria Burrel

ERC desbanca JxCat a l’Urgell i
Òmnium farà de mitjancer al Jussà

Nou cartipàs a
Balaguer, les
Borges, Solsona
i Mollerussa

segre tàrrega / x. s.

n El ple de Balaguer va
acordar ahir el nou cartipàs entre crítiques de
l’oposició per la pujada
del 24% en retribucions.
L’acord va tirar endavant
amb els nou vots dels republicans, amb majoria
aboluta, i de l’edil de Balaguer Ara Sí. A les Borges Blanques, el nou cartipàs incorpora una regidoria d’Entitats Cíviques
i incorpora els drets del
col·lectiu LGBTI a la de
Benestar Social. Solsona
crearà comissionats per
impulsar la recollida d’escombraries porta a porta. Al ple de Mollerussa,
Xavier Roure va renunciar a l’acta de regidor per
dirigir el patronat de Fira
Mollerussa.

❘ Lleida ❘ El govern del consell
de l’Urgell estarà finalment en
mans d’un tripartit d’esquerres
format per ERC, CUP i PSC,
mentre que la presidència serà
per al republicà Gerard Balcells, alcalde de Sant Martí de
Riucorb. D’aquesta manera, la
suma dels vuit consellers comarcals d’Esquerra, el del PSC
i el de la CUP desbancarà els
nou de Junts. Serà la primera vegada que l’ens comarcal
canviï de color polític, després
de tres dècades de governs de
l’antiga Convergència.
D’altra banda, al Pallars Jussà, on ERC i JxCat han trencat
negociacions per governar el
consell, la militància d’aquesta última formació va acordar
ahir a la nit fer una última
temptativa d’acord amb els

cartes i cadires amb la llegenda
“es ven” i “155”.
A la Segarra, tot apunta a
un govern en minoria d’ERC,
amb 9 dels 19 escons. La CUP
va anunciar que no els donarà suport, ni tampoc a una alternativa que inclogui els vuit
edils de JxCat i l’únic del PSC.
L’alcalde de Sant Guim de Freixenet, Francesc Lluch, és l’únic
que s’ha postulat per presidir
l’ens comarcal.

Panadés presidirà el Pla
Protesta a Tremp.

republicans, amb un representant d’Òmnium Cultural com
a mitjancer. Aquesta decisió
arriba quan Junts negocia una
aliança amb el PSC, cosa que
ha motivat protestes com pan-

Al Pla d’Urgell, on JxCat té
majoria absoluta, el comitè comarcal del partit va elegir ahir
a la nit l’alcalde del Poal, Rafael Panadés, com a nou president del consell. L’alcaldessa
de Sidamon, Dolors Tella, havia retirat prèviament la seua
candidatura.
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societat

iniciatives naturalesa

guardons

Campament caní al Jussà

Salàs de Pallars acull la cinquena edició del Dog Camp Junior, on nens d’entre 7 i 14
anys comparteixen experiències amb les mascotes || Dos torns amb 48 inscrits
acec

redacció

❘ salàs de pallars ❘ L’Associació Catalana d’Excursionisme Caní 4
Turons organitza la cinquena
edició del Dog Camp Junior,
campaments per a nens d’entre
7 i 14 anys amb els seus gossos, que se celebren a Salàs de
Pallars, al Pallars Jussà, en dos
torns. El primer, que està en
marxa des del 30 de juny passat, acabarà demà, i l’endemà
començarà el segon torn, fins
al 13 de juliol vinent. En cada
tanda hi ha 24 menors inscrits
juntament amb les seues mascotes. En aquesta cinquena edició, aquesta iniciativa pionera
a Catalunya canvia d’ubicació
i se celebra a Salàs de Pallars,
després que l’any passat es fes
a Rialp. A l’Alberg Les Solanes,
els participants conviuen amb
les mascotes i participen en diverses activitats amb l’objectiu
d’entendre el llenguatge dels
gossos per poder establir-hi una
bona comunicació i un bon vincle que porti a una millor convivència en societat. A més a
més, es treballen valors com el
respecte, l’empatia, la confiança
i la tolerància cap als animals i

Els premis Talent
reconeixen dos
empreses de Lleida
❘ barcelona ❘ Les empreses lleidatanes Oudoor Adventour
(agència de viatges d’aventura) i Blackpier (sastreria) van
ser premiades en les categories Empren-turisme i Empren-comerç en la 5 edició
dels premis Talent que es van
celebrar dimecres al Recinte Modernista de Sant Pau a
Barcelona i organitzats per
la Welcome Talent Society.

salut

Les persones amb
demència tenen
pitjor salut visual

Participants (nens i mascotes) amb els monitors en l’edició d’aquest any del Dog Camp Junior.

la resta de nens amb els quals
conviuen.
L’associació té com a objectiu,
amb aquests campaments, donar eines als participants perquè
creixin amb valors i eduquin les
mascotes per evitar comporta-

acn

ments incívics, inculcant una
bona convivència amb la resta de la comunitat. Per a això,
els nens aprenen diverses metodologies d’educació canina,
amb el joc com la millor manera
d’aprendre per a un gos.

Entre les activitats s’inclouen
l’agility, caiac, salvament aquàtic, senderisme o barranquisme.
Una de les novetats d’aquesta
cinquena edició és que els nens
també tenen la possibilitat de
practicar ràfting.

❘ Barcelona ❘ Les persones amb
demència presenten pitjors
paràmetres de salut visual
que aquelles amb un menor
grau de deteriorament cognitiu, segons un estudi de la
Fundació ACE-Barcelona Alzheimer Treatment & Research Center. La investigació
en va estudiar 1.800 pacients
amb deteriorament cognitiu
subjectiu, deteriorament cognitiu lleu i demència.

infantesa estudis

Vuit de cada deu nens catalans han patit
violència virtual segons Save the Children
agències

La responsable d’Infantesa de Save the Children, Emilie Rivas.

❘ barcelona ❘ El 84% dels joves
catalans ha patit algun tipus de
violència a internet durant la
infantesa, i més de la meitat han
estat exposats alguna vegada a
material sexual virtual de forma
involuntària quan era menor,
segons l’informe de Save The
Children Violència viral. “La
violència virtual és tan greu i
tan nociva com la violència físi-

ca”, i en moltes ocasions la violència cibernètica pot derivar en
física, va alertar ahir la responsable de Polítiques d’Infantesa
de l’entitat, Emilie Rivas, en el
marc d’una jornada al Col·legi
de l’Advocacia de Barcelona.
El 42% dels enquestats havien
patit ciberassetjament per part
de companys de classe o una
exparella mentre que el 26%
van ser víctimes d’algun engany

pederasta, un “fenomen molt
ampli” segons reflecteix l’enquesta, que s’ha portat a terme
amb 222 joves entre divuit i vint
anys. L’estudi, que recull que
l’edat per iniciar-se a internet
són els dotze anys, també revela que el 10% han patit happy
slapping, una agressió gravada
i compartida en xarxes socials,
i el 5,4% han estat víctimes de
sextorsió.
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tradicions festes

Tot a punt per a la 41 edició
dels Raiers de la Pobla

El descens de la Noguera Pallaresa tindrà lloc aquest diumenge ||
Avui, Tallada del Pi, Girellada i balls nocturns amb espectacle
edgar aldana

redacció

❘ pobla de segur ❘ Els Raiers de la
Pobla de Segur celebren aquest
cap de setmana l’edició número 41 de la popular diada, una
tradició amb què es ret homenatge a aquest ofici històric del
Pirineu català que servia per
transportar carregaments de
fusta. L’acte principal de la festa serà aquest diumenge amb el
descens de les barcasses des de
la presa de Llania fins al Pont
de Claverol i comptarà amb
el Bus Rai, que transportarà
els visitants fins als llocs on es
pugui veure millor el descens.
Després de la baixada dels quatre rais, que està previst que
acabi al voltant de les 13.30
hores del migdia, tindrà lloc
un dinar popular obert a tots
els visitants. Així mateix, els
actes de celebració començaran
avui amb la Tallada del Pi, la
Girellada Popular i l’espectacle de nit Quan no tocàvem
a terra que anirà acompanyat
de focs artificials. Per demà al
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espai avenços

Tecnologia catalana per
mesurar el vent de Mart
agències

❘ barcelona ❘ Uns seixanta microxips de silici dissenyats
i fabricats a la Universitat
Politècnica de Catalunya
(UPC) mesuraran el vent de
Mart com a part de la missió Mars2020, organitzada
per la NASA per esbrinar si
hi ha hagut vida al planeta
roig. Els sensors formaran

part de l’instrument MEDA,
que mesurarà la direcció i la
velocitat del vent al planeta
Mart, així com la seua humitat relativa, la pressió o les
propietats de les partícules
en suspensió. Els microxips
estaran incrustats en dos braços cilíndrics que, al seu torn,
sortiran del pal d’un vehicle
explorador.

Les colònies de l’AECC a Salardú compleixen 20 anys

Els raiers de la Pobla de Segur en ple descens.

matí hi ha prevista l’Espardenyada, una caminada popular
per l’Espai Natural de Collegats-Queralt que acabarà amb
un esmorzar de forquilla, i l’Espardexics, una versió adaptada
per als més petits.
A més també hi ha previstes
visites guiades per l’Espai Ra-

ier a partir de les 11.00 hores
del matí, un vermut musical a
càrrec del grup Aires del Montseny i ja a la nit tindrà lloc un
sopar popular en el qual l’organització espera congregar
500 persones i finalment un
ball nocturn amb l’orquestra
Saturno.

❘ salardú ❘ Les colònies de l’AECC Catalunya contra el Càncer de Lleida a Salardú compleixen aquest estiu 20 anys.
La iniciativa, dirigida a nens d’entre 7 i 15 anys que tenen
o han tingut aquesta malaltia, ha tornat a esgotar les 101
places que s’han ofert. Aquest any les estades inclouran un
camp de treball per als més més grans, teràpia amb gossos
i tallers científics, entre altres activitats.

Els més petits també tenen artritis
❘ madrid ❘ La Coordinadora Nacional d’Artritis va reivindicar
ahir a Madrid amb la campanya No és cuentitis, és artritis
per la necessitat de donar visibilitat a les dificultats que pateixen els joves amb aquesta malaltia i animar la societat
a mostrar-hi suport. La iniciativa buscava visibilitzar les
limitacions i els sentiments que senten nens i adolescents.

loterIa
SORTEO

  









SORTEO DEL DÍA 4 DE JULIO DE 2019
Seis series de 100.000 billetes cada una
Lista acumulada de las cantidades que han correspondido a cada una de las seis
series de los números premiados, clasificados por su cifra final
Estos premios caducan a los tres meses, contados a partir del día
siguiente al de la celebración del sorteo











Números Euros/Billete Números Euros/Billete Números Euros/Billete Números Euros/Billete Números Euros/Billete Números Euros/Billete Números Euros/Billete Números Euros/Billete Números Euros/Billete Números Euros/Billete

56400 ........ 180 56401 ........ 240 56402 ........ 150 56403 ........ 150 56404 ........ 150 56405 ........ 150 56406 ........ 150 56407 ........ 150 56408 ........ 300 56409 ........ 180
56410 ........ 180 56411 ........ 180 56412 ........ 150 56413 ........ 210 56414 ........ 150 56415 ........ 150 56416 ........ 150 56417 ........ 150 56418 .......7.620 56419 ......60.090
56420 .......7.650 56421 ........ 180 56422 ........ 150 56423 ........ 150 56424 ........ 150 56425 ........ 150 56426 ........ 150 56427 ........ 150 56428 ........ 150 56429 ........ 240
56430 ........ 180 56431 ........ 180 56432 ........ 150 56433 ........ 150 56434 ........ 150 56435 ........ 150 56436 ........ 150 56437 ........ 150 56438 ........ 150 56439 ........ 180
56440 ........ 180 56441 ........ 180 56442 ........ 210 56443 ........ 150 56444 ........ 150 56445 ........ 150 56446 ........ 150 56447 ........ 150 56448 ........ 150 56449 ........ 180
56450 ........ 180 56451 ........ 180 56452 ........ 150 56453 ........ 150 56454 ........ 150 56455 ........ 150 56456 ........ 150 56457 ........ 150 56458 ........ 150 56459 ........ 180
56460 ........ 240 56461 ........ 180 56462 ........ 150 56463 ........ 150 56464 ........ 150 56465 ........ 150 56466 ........ 150 56467 ........ 150 56468 ........ 150 56469 ........ 180
56470 ........ 180 56471 ........ 180 56472 ........ 150 56473 ........ 150 56474 ........ 150 56475 ........ 150 56476 ........ 150 56477 ........ 150 56478 ........ 150 56479 ........ 180
56480 ........ 180 56481 ........ 180 56482 ........ 150 56483 ........ 150 56484 ........ 150 56485 ........ 150 56486 ........ 150 56487 ........ 150 56488 ........ 150 56489 ........ 180
56490 ........ 180 56491 ........ 240 56492 ........ 150 56493 ........ 150 56494 ........ 270 56495 ........ 150 56496 ........ 150 56497 ........ 150 56498 ........ 150 56499 ........ 240
60200 ........ 330 60201 ........ 390 60202 ........ 300 60203 ........ 300 60204 ........ 300 60205 ........ 300 60206 ........ 300 60207 ........ 300 60208 ........ 300 60209 ........ 330
60210 ........ 330 60211 ........ 330 60212 ........ 300 60213 ........ 360 60214 ........ 300 60215 ........ 300 60216 ........ 300 60217 ........ 300 60218 ........ 300 60219 ........ 390
60220 ........ 330 60221 ........ 330 60222 ........ 300 60223 ........ 300 60224 ........ 300 60225 ........ 300 60226 ........ 300 60227 ........ 300 60228 ......12.300 60229 .....300.000
60230 ......12.330 60231 ........ 330 60232 ........ 300 60233 ........ 300 60234 ........ 300 60235 ........ 300 60236 ........ 300 60237 ........ 300 60238 ........ 300 60239 ........ 330
60240 ........ 330 60241 ........ 330 60242 ........ 360 60243 ........ 300 60244 ........ 300 60245 ........ 300 60246 ........ 300 60247 ........ 300 60248 ........ 300 60249 ........ 330
60250 ........ 330 60251 ........ 330 60252 ........ 300 60253 ........ 300 60254 ........ 300 60255 ........ 300 60256 ........ 300 60257 ........ 300 60258 ........ 300 60259 ........ 330
60260 ........ 390 60261 ........ 330 60262 ........ 300 60263 ........ 300 60264 ........ 300 60265 ........ 300 60266 ........ 300 60267 ........ 300 60268 ........ 300 60269 ........ 330
60270 ........ 330 60271 ........ 330 60272 ........ 300 60273 ........ 300 60274 ........ 300 60275 ........ 300 60276 ........ 300 60277 ........ 300 60278 ........ 300 60279 ........ 330
60280 ........ 330 60281 ........ 330 60282 ........ 300 60283 ........ 300 60284 ........ 300 60285 ........ 300 60286 ........ 300 60287 ........ 300 60288 ........ 300 60289 ........ 330
60290 ........ 330 60291 ........ 390 60292 ........ 300 60293 ........ 300 60294 ........ 420 60295 ........ 300 60296 ........ 300 60297 ........ 300 60298 ........ 300 60299 ........ 390

Terminaciones
900........ 180

Terminaciones
4341 ........ 780

Terminaciones
2612 ........ 750

Terminaciones
13 .........60

Terminaciones
8884 ........ 750

Terminaciones
965........ 150

Terminaciones
9956 ........ 750

960........ 240

121........ 180

42 .........60

60 .........90

01 .........90

19 .........90

0.........30

91 .........90

29 .........90

1.........30

99 .........90

94 ........ 120

Terminaciones
607........ 150
647........ 150

Terminaciones
408........ 150

Terminaciones
0229 ........ 990
229........ 240

9.........30

ESTE SORTEO PONE EN JUEGO 12.600.000 EUROS EN PREMIOS
INSTRUCCIONES PARA LA CONSULTA DE ESTA LISTA
1.ª Compruebe si la fecha del sorteo y el dibujo que figuran en la parte superior de la lista
coinciden con los de su billete o décimo.
2.ª En cada columna, y sólo en ella, están todos los premios y reintegros que han
correspondido a todos los números que terminan con la cifra grande que la encabeza,
clasificados en dos grupos: números completos y terminaciones.

Por ejemplo, si su número termina en 1, ha de fijar su atención únicamente en la
columna encabezada con un uno. Los premios indicados en la columna «euros/billete»
son los que corresponden a un billete, o sea, a diez décimos.
3.ª Vea si en la columna de números aparece el que Vd. juega y, si así fuera, a la derecha
encontrará acumulado el importe total de los premios que han correspondido al billete.

4.ª Si no está su número completo puede tener premio en el grupo de terminaciones. Si las hay
de cuatro cifras y su número las tiene igualmente dispuestas, a la derecha encontrará el total de
premios que han correspondido a todos los números que terminan con esas cuatro cifras.
Si no tiene premio por terminación de cuatro cifras, o no las hay, proceda en la misma forma con
las terminaciones de tres cifras, en su caso con las de dos y, finalmente, con las de una.

Segre
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josep lluís farrero

Bèsties de tot Catalunya

Alins, capital del ferro

Falles a Erill i Alós

Dissabte Artesa de
Lleida

De divendres a
diumenge Alins

Dissabte Erill la Vall
i Alós d’Isil

La festa major d’Artesa
de Lleida, que va arrancar ahir i se celebrarà
fins diumenge, comptarà
demà dissabte a la tarda
amb la XIV Trobada de
Bestiari de Catalunya,
amb la presència de cinc

colles convidades, a més
dels amfitrions, el Griu
d’Artesa de Lleida, i a
partir de les 23.25, l’XI
Festival d’Enceses del
Bestiari de Catalunya,
amb correfoc inclòs amb
els Rojos de Junda. La nit
culminarà amb ball amb
Swing Latino i concert de
Seguirem.

La localitat d’Alins, al
Pallars Sobirà, celebra
des d’av u i i f i ns d iumenge la desena edició
de la Fira del Ferro, que
rememora la importància que va tenir aquest
mineral i del treball de

forja a la vall Ferrera. El
certamen s’inaugurarà
demà a les 11.00, en una
jornada amb tallers i diverses activitats que culminarà a les 23.00 amb
un concert de l’orquestra
Motherfucker. Diumenge la fira començarà a les
10.00 amb obertura de la
carbonera a les 13.00 h.
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Se g uei xen le s fe s te s
de falles al Pirineu de
Lleida. Demà és el torn
d’Erill la Vall, a la festa
major d’aquesta localitat de la Vall de Boí, i
també d’Alós d’Isil, a les
Valls d’Àneu. A Erill,

el descens començarà a
les 22.30 (infantil) i les
23.00, en una festa que
amenitzarà Muntband
(1.00). A Alós, després
d’una llonganissada popular (20.00), la baixada arrancarà a les 22.00
i culminarà amb balls entorn del foc i la música de
La Sonsoni.

Festa dels
raiers a la
Pobla de Segur

Diumenge
La Pobla
de Segur

Tradicions. El descens de rais pel riu
Noguera Pallaresa reviurà de nou l’antic
transport fluvial de la fusta

L

a popular Diada dels Raiers de la Pobla de Segur
i el Pont de Claverol arriba aquest cap de setmana a
l’edició número 41. Avui arrancarà la festa amb el tall del
pi a la Pedrera (19.30) i el ball
amb Band The Rock (24.00).
Demà dissabte, carreres de
l’Espardenyada, visites guiades a l’Espai Raier (11.00),
concert amb Aires del Montseny (20.00), sopar popular

edgar aldana

(17 €) i ball amb l’orquestra
Saturno (24.00). La jornada
central de la festa, diumenge, comptarà amb el Mercat
Raier de productors locals al
Pont de Claverol (de 10.30 a
13.30). La sortida dels rais a
la presa de Llania es produirà
a les 11.30, amb l’arribada a
partir de les 13.00. Un dinar
popular (12 €) i música amb
Premium (17.30) tancaran la
celebració.

224f7e111f314a3487a4d683e7996c9717033
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Segre
Divendres, 5 de juliol del 2019

guia

La Pobla de Segur
Diada dels Raiers
Les barques fan una
baixada des de la
presa de Llania fins
al Pont de Claverol

divendres 5
19.30 Inici de la festa amb
la tallada del pi. A la plaça
de la Pedrera.
Entrega de polseres amic. A
la plaça de la Pedrera.

Alguns participants
de la cursa.

Els raiers
tornen al riu
La baixada de rais culmina un cap de
setmana dedicat al transport de la fusta

C

om cada primer cap de
setmana de juliol, la Pobla de Segur i el Pont de
Claverol acullen la Diada dels
Raiers, que enguany realitza la
41a edició.
De divendres a diumenge
es fan tot tipus d’activitats en
record a l’antic ofici de raier –
dedicat al transport de la fusta
a través del riu–, que acaben
amb una baixada de quatre rais
per la Noguera Pallaresa durant
cincs quilòmetres.
Aquestes quatre embarcacions de fusta es construeixen els

dies anteriors a la baixada. Durant el procés es fan demostracions perquè tot el poble pugui
veure com es feia el muntatge
dels rais, a partir de la tallada
dels arbres fins a arribar a la
barca final.
L’homenatge als raiers continua amb la cursa que s’anomena
L’Espardenyada i una exposició
dedicada als raiers del Coll Nargó. Durant els tres dies es fan
concerts i espectacles per a tots
els públics. A més, també hi ha
diversos àpats populars durant
tot el cap de setmana.

20.00 Girellada popular
amenitzada amb la música
tradicional de Pep Lizandra
i el ball de danses de raiers
amb alumnes del CEIP
Els Raiers. A la plaça de la
Pedrera.
20.00 Entrega de dorsals
de l’XII Espardenyada.
Inscripció a la II
Espardeixics. Inscripcions
per al concurs de
barranqueig.
22.30 Espectacle de nit
Quan no tocàvem de peus a
terra. Al Pont de Claverol.

L’Espardenyada:
el camí cap a
casa dels raiers
■ La baixada de rais no és l’única protagonista del cap de setmana. Demà té lloc la 12a edició
de l’Espardenyada, una activitat
que vol recordar els trajectes
a peu que feien els raiers per
tornar a casa. Els participants
poden realitzar una cursa de 21
km i 900 m de desnivell positiu
o una caminada de 17 km. A
més, també hi ha un recorregut
infantil: L’Espardexics. L’organització espera repetir les xifres de participació de l’anterior
edició, en què hi va haver 40
participants a la cursa i 118 a
la caminada.

24.00 Ball de nit amb
Band The Rock. Al Pont de
Claverol.

dissabte 6
06.30 Sortida dels
caminadors de la XII
Espardenyada. Des de
l’avinguda Sant Miquel de
Pui.

11.00 Visites guiades
a l’Espai Raier. Esmorzar
de forquilla de la XII
Espardenyada i II
Espardexics. Al garatge
Cortina.
12.30 Vermut musical a
càrrec d’Aires del Montseny.
Jocs amb Biga Botja. A
l’avinguda.
13.00 Entrega de premis
de la XII Espardenyada i
sorteig de lots entre tots els
participants.
17.00 Inauguració de
l’exposició Retrats dels
raiers de Coll de Nargó. A
l’Epicentre.
18.00 Concurs de
barranqueig. Al passeig
Josep Borrell.
Batucada amb el grup La
Liem.
20.00 Concert de tarda i
presentació del disc Lliure
albir d’Aires del Montseny.
22.00 Sopar popular a
la fresca. Preu: 17 euros.
Sorteig toia.
24.00 Gran vetllada amb
l’orquestra Saturno.

diumenge 7

08.00 Sortida dels
corredors de la XII
Espardenyada. Des de
l’avinguda.

10.30-13.30 Mercat raier
amb productors locals. Al
Pont de Claverol.

10.00 Sortida de la II
Espardexics.

10.45 Inici del bus a rai. Al
Pont de Claverol.

Durant tot el matí,
demostració de muntatge
de rais. A la presa de Llania.

Tot el matí, Caravana
Xisqueta. Al Pont de
Claverol.
11.30 Sortida dels rais. A la
presa de Llania.
13.00-13.30 Arribada dels
rais. Al Pont de Claverol.
14.30 Dinar popular obert
a tothom. Socis gratuït. No
socis, 12 euros. Al Pont de
Claverol.
17.30 Fi de festa amb
l’actuació del grup musical
Premium. Al Pont de
Claverol.

