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RECONFINATS

El Govern ‘tanca’ per sorpresa els 210.000 veïns
del Segrià hores després de descartar-ho
amado forrolla

El control dels Alamús, un
dels 25 instal·lats.

Casos || La xifra
segueix creixent i
ahir es van sumar
155 contagiats
Durada || Buch
diu que podria
prolongar-se entre
deu i quinze dies
Normes || Les
reunions han de
ser de menys de
deu persones
Crítiques || El
sector hoteler i el
comerç hi veuen
“improvisació”

La mobilitat comarcal es
permet, tot i que insten a
minimitzar moviments

Tornen a estar vetades les
visites de familiars a les
residències de gent gran

Les piscines, els centres
cívics i les ludoteques de
la capital, tancats
laura quintana

el tren dels llacs no va arribar a sortir de lleida
és notícia ❘ 3-8 comarques ❘ 17

Lleidatans que eren
a la costa i la muntanya
retornen precipitadament
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Greu una dona de 78 anys al ser
atropellada per un tractor a Alfarràs.
p.

www.segre.com/comarques

21

Llavorsí va regalar electricitat als
veïns durant l’estat d’alarma.
p.
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transport turisme

El Tren dels Llacs ajorna ‘sine die’ l’inici del
servei i 125 turistes es queden a Lleida

Els passatgers es veuen obligats a baixar del tren al coincidir amb el decret del Govern de confinar la
comarca del Segrià || FGC tornarà el cost dels bitllets o es podrà mantenir la reserva turística
laura quintana

E. Farnell

❘ lleida ❘ Cent vint-i-cinc passatgers havien d’estrenar ahir la
dotzena temporada del Tren
dels Llacs animats pels atractius
turístics que suposa muntar al
comboi històric i el paisatge del
trajecte. Tanmateix, el centenar
de turistes es va quedar a l’estació de Lleida-Pirineus al decretar el Govern el confinament de
la comarca del Segrià ahir a primera hora del matí. La majoria
de passatgers ja havien pujat al
tren i esperaven el moment de
sortida cap a la Pobla de Segur
quan van conèixer l’ordre del
Govern que a partir de les 12.00
hores la comarca quedava confinada i es limitava la mobilitat.
Incrèduls i resignats van haver
de baixar del tren i tornar als
municipis o llocs d’origen respectius abans de les quatre de
la tarda, quan ja estava prevista
la prohibició d’entrar o sortir
del Segrià.
Per la seua banda, des de
Ferrocarrils de la Generalitat
(FGC), que gestiona aquest servei turístic, van assegurar que
es tornarà el cost del bitllet als
afectats o oferiran l’opció de
mantenir la reserva per quan
es torni a restablir el servei
turístic.
De moment, FGC ha ajornat
sine die els trajectes del Tren
dels Llacs, que es reprenien justament ahir després de quedar
ajornats precisament per la crisi
sanitària del Covid-19, i es mantindrà així en funció dels dies
que s’allargui el confinament
de la comarca del Segrià.

Un dels grups de passatgers que ahir van haver d’abandonar el Tren turístic al decretar-se el confinament del Segrià.

les claus

La línia ‘nornal’ funciona. Ferrocarrils de la Generalitat només
va ajornar el tren turístic de Lleida a la Pobla de Segur, mentre
que el servei dels trens convencionals d’aquesta mateixa línia
funcionaran amb normalitat amb els mateixos horaris i trajectes, segons van informar des de FGC.
El Tren dels Llacs ofer ia
aquesta temporada un total de
quinze viatges: tretze amb el
comboi històric i dos amb el
Tren dels Llacs Panoràmic (l’1

ipcena

i el 8 d’agost, coincidint amb
l’època de més calor). Per cobrir
els 89 quilòmetres que separen
Lleida de la Pobla de Segur, els
trens passen per quaranta tú-

nels i cinquanta-vuit ponts. A
més els passatgers podran contemplar els embassaments de
la Noguera Pallaresa, que és
també un altre dels eixos turístics del Pallars ja que és un dels
millors rius d’Europa per a la
pràctica d’esports d’aventura
com el ràfting.
El preu del bitllet adult és de
33 euros per persona i el recorregut s’inicia a Lleida i finalitza
a la Pobla de Segur. Està previst
que la temporada finalitzi el 31
d’octubre.

Més de 7.000
passatgers el 2019
n El Tren dels Llacs va
tancar la temporada passada amb 7.039 passatgers, una xifra similar a la
de la campanya del 2018.
Els viatges van tenir una
ocupació del 99,53%. La
gran majoria dels turistes
van ser de Barcelona (un
69%) i un 20% residia a
les comarques de Lleida.

fauna grans depredadors

Un ramader diu que la presència de
Goiat al Sobirà “espanta” el seu ramat
redacció

Concentració ahir a Tolosa a favor de la presència de l’ós.

❘ lleida ❘ Àngel Marqués, un ramader de la Vall de Cardós, va
denunciar ahir que la presència
de l’ós Goiat al Sobirà ha “espantat” les seues vaques, que
no volen accedir a una zona
de pastures de les Tovarres (a
cavall d’aquest municipi del Sobirà i Lladorre) i tornen a les
pastures de tardor.
Va assegurar que s’ha posat
en contacte amb les administracions i va apuntar que la set-

mana que ve demanarà permís
per pernoctar a la zona de les
Tovarres per poder vigilar el
bestiar.
Fonts dels Agents Rurals van
explicar que van ser ells els que
van alertar ramaders i ajuntaments de la presència de Goiat
i van apuntar que també s’ha
detectat una femella a la zona.
Van assenyalar que estan fent
seguiment del cas i van remarcar que de moment no s’han
registrat atacs.

D’altra banda, ahir es va
celebrar a Tolosa una manifestació a favor de la presència de l’ós al Pirineu, que va
comptar amb la participació
de l’entitat ecologista Ipcena.
Aproximadament tres-centes
persones van assistir a la concentració, en la qual també es
va denunciar la persecució dels
plantígrads i es va exigir “justícia per les morts de l’ós Cachou i l’exemplar mort a trets a
l’Arieja”.
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trànsit emergències

Greu una dona de setanta-vuit anys al
ser atropellada per un tractor a Alfarràs
Un ciclista és evacuat a l’hospital al caure i xocar amb una tanca a la Pobla de Segur
laura quintana

redacció

❘ alfarràs/la pobla de segur ❘ Una
dona de setanta-vuit anys va resultar ferida de gravetat ahir al
ser atropellada per un tractor a
Alfarràs. Els serveis d’emergències van rebre l’avís a les 11.41
hores, quan, per causes que es
desconeixen i s’investiguen, un
tractor va atropellar una vianant al carrer Almenar d’aquesta localitat del Segrià, a l’altura
del número 35.
Fins al lloc dels fets es van
desplaçar diverses dotacions
dels Bombers i del Sistema
d’Emergències Mèdiques (SEM),
i també es va activar el metge
del CAP d’Alfarràs per a una
primera avaluació. Finalment,
una ambulància del SEM va
evacuar la dona en estat greu
a l’hospital Arnau de Vilanova
de Lleida.

Ciclista accidentat
D’altra banda, gairebé a la
mateixa hora en què es va produir l’accident a Alfarràs, un ciclista va resultar ferit al caure
a la carretera N-260 al terme

Vista del carrer Almenar d’Alfarràs, on ahir al migdia es va produir l’atropellament.

municipal de la Pobla de Segur.
Els serveis d’emergències van
rebre l’avís a les 11.42 hores i
l’accident va tenir lloc al quilòmetre 304 d’aquesta carretera.
Segons van explicar fonts pròximes al cas, el sinistre es va

produir quan el ciclista va caure i va xocar contra una tanca
de la via, la qual cosa li va produir diverses contusions. Fins
al lloc es van desplaçar unitats
dels Mossos, dels Bombers i del
SEM. Una ambulància va eva-

cuar el ciclista, un jove de vinti-tres anys, en estat menys greu
a l’hospital comarcal del Pallars.
Vianants i ciclistes formen part
del col·lectiu més vulnerable a la
carretera, per la qual cosa Trànsit insta a extremar la precaució.

tribunals estafa

Presó per utilitzar una targeta aliena per comprar online
L’Audiència de Lleida imposa a l’infractor una pena d’un any i deu mesos per reincidència
l.g.

❘ lleida ❘ L’Audiència de Lleida
ha condemnat un home a un
any i deu mesos de presó per
utilitzar una targeta de crèdit,
que el propietari havia perdut,
per comprar per internet, inclosos jocs online. El tribunal
confirma la pena imposada en
primera instància pel Jutjat Penal 1 de Lleida, que va dictar
una pena per un delicte d’estafa amb l’agreujant de reinci-

dència. Segons la sentència, ha
quedat acreditat que l’acusat va
ser la persona que “aprofitant
que el perjudicat havia perdut
la targeta de crèdit” en va fer
ús per procedir a la recàrrega
de saldo i compra de jocs online d’una consola Nintendo
per valor de 130 euros, per
efectuar una recàrrega al seu
compte d’Amazon per 200 euros
i per adquirir un producte en
una plataforma de compra en

línia per més de 100 euros. Per
la seua banda, la víctima es va
adonar de l’ús fraudulent de la
targeta a l’arribar-li missatges

víctima

Va perdre la targeta i va
començar a rebre missatges
al mòbil de compres per
internet que no havia fet

al mòbil i va alertar els Mossos
d’Esquadra, que van comprovar que les compres s’havien
fet des del mòbil de l’acusat. A
més a més, l’Audiència rebutja la versió de l’acusat, que va
al·legar que qualsevol persona
del seu entorn que conegués les
seues dades personals podria
haver fet aquestes compres. El
tribunal assenyala que ell era
l’únic beneficiat de l’estafa. La
sentència encara no és ferma.

21

rescat

Tres joves
atrapades
en una roca
a Lladurs
❘ lladurs ❘ Els Bombers de
la Generalitat van rescatar
ahir tres joves que van quedar atrapades en una roca a
la zona de Ribera Salada, al
terme municipal de Lladurs,
a la comarca del Solsonès.
Els serveis d’emergències van
rebre l’avís a les 15.40 hores
i fins a la zona es va desplaçar un equip dels GRAE amb
l’helicòpter, que va localitzar les tres excursionistes, de
vint-i-sis i trenta anys.
Després de ser localitzades i d’avaluar el seu estat
de salut, els efectius van poder recollir-les i portar-les
a l’helicòpter fins a la zona
on havien aparcat el turisme,
des d’on van continuar el seu
trajecte en bon estat.

emergències

Incendis a
Mollerussa,
Alcarràs
i Tàrrega
❘ mollerussa ❘ Els Bombers
de la Generalitat van treballar durant el dia d’ahir en
diversos incendis de vegetació de poca consideració
a les comarques lleidatanes.
Un d’aquests es va produir
al polígon industrial de Mollerussa, en una parcel·la privada, en què es van cremar
uns 3.000 metres quadrats.
També es va produir un altre
incendi de vegetació al passeig del Cementiri d’Artesa
de Lleida i al carrer Amics
del País a Tàrrega, en un descampat. Els Bombers també
van extingir un incendi de
marges a la carretera L-800
a Alcarràs i un altre foc a les
Borges Blanques.

La senyora

Agustina Solsona Jové
Ens ha deixat, el dia 3 de juliol del 2020, als 76 anys.
(E.P.R.)
El seu espòs, Paquito; fills, Fran, Pepita i Albert; fills polítics, Maria Jesús, Jordi i Salomé; néts, Joel, Marta, Guillem i Òria; germà,
Salvador; cunyats, Marisa, Emili, Manolita, Josep Maria (†) i Rosita; nebots i família tota, us agraeixen les mostres de condolença
rebudes.
Assabenten amics i coneguts de tan sentida pèrdua i els demanen una pregària per la seva ànima. La cerimònia religiosa tindrà lloc
avui diumenge, a les 10.30 hores, a l’església parroquial de Santa Maria de Butsènit.
DM: Tanatori La Lleidatana. Camí de Montcada, s/n. Sala Montcada. 

Lleida, 5 de juliol del 2020

22

Pallars/Alta Ribagorça
17033

comarques

tremp
Ajuntament�����������������������������������973 65 00 05
CAP Urgències�������������������������������973 65 28 28
Hospital Comarcal del Pallars���973 65 22 55

Creu Roja ���������������������������������������973 65 10 00
Servei d’ambulàncies . . . . . . �����904 10 81 08
Farmàcies . . . . . . . . Martínez�����973 65 00 32
. . . . . . . . . . . . . . . . . . Artigues�����973 65 01 38
Correos�������������������������������������������973 65 03 09
Inem�������������������������������������������������973 65 07 65
Bombers�����������������������������������������973 65 08 80
Urgències Mossos ����������������������������������������112
Mossos d’Esquadra ���������������������973 65 88 00

SORT
Ajuntament�����������������������������������973 62 00 10
Creu Roja ���������������������������������������973 62 01 64
Servei d’ambulàncies . . . . . . �����904 10 71 07
Farmàcia . . . . . T. Mallorqués�����973 62 00 65
Departament d’Agricultura, Ramaderia i
Pesca de la Generalitat . . . . . �����973 62 08 04
Correos�������������������������������������������973 62 02 41
Escola de Piragüisme  . . . . . . �����973 62 07 75

municipis iniciatives

Jutjat de Pau���������������������������������973 62 00 64
Bombers�����������������������������������������973 62 00 80
Mossos d’Esquadra ���������������������973 65 88 85
EL PONT DE SUERT
Ajuntament�����������������������������������973 69 00 05
CAP���������������������������������������������������973 69 11 59
Creu Roja ���������������������������������������649 80 53 05
Servei d’ambulàncies . . . . . . �����902 45 09 02
Jutjat de Pau���������������������������������973 69 00 77

Segre
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Oficina turisme�����������������������������973 69 06 40
Farmàcia Aguilà Borràs . . . . . �����973 69 01 08
Correos�������������������������������������������973 69 03 05
C. de Recursos Pedagògics �������973 69 03 43
Serv. d’Extensió Agrària . . . . �����973 69 00 40
Societat de Pescadors . . . . . . �����973 69 05 15
Bombers�����������������������������������������973 69 00 80

espais naturals gestió

Llavorsí va regalar llum
durant l’estat d’alarma

parc natural de l’alt pirineu

Entre 80 i 90 euros mensuals per cada habitatge de la població
a. llavorsí

E. Farnell

❘ llavorsí ❘ L’ajuntament de
Llavorsí va finançar part del
subministrament elèctric dels
veïns durant els mesos que va
durar l’estat d’alarma per la
crisi del coronavirus. Es van
pagar entre vuitanta i noranta
euros mensuals de rebut elèctric pels setanta habitatges de
la població. Aquesta quantitat
equival a 500 kw d’electricitat
cada mes. El cost total per al
consistori va ser al voltant de
19.000 euros en electricitat.
Segons l’alcalde, Josep Vidal,
aquesta mesura social es va
poder portar a terme perquè
el municipi disposa de central
pròpia i és distribuïdor. Els
veïns de Llavorsí ja reben durant l’any entre 40 i 45 euros
al mes (equivalent a 250 KW
d’electricitat) per pagar el subministrament elèctric sempre
que portin més de cinc anys
empadronats al municipi i hi
visquin, que és el període necessari per adquirir els drets
comunals de la localitat. El
primer edil va assegurar que
aquesta mesura va ser aprovada per unanimitat per tot el
consistori i es va allargar durant l’estat d’alarma, que va
finalitzar el passat 21 de juny.

Una de les brigades de neteja dels senders del parc

Neteja de la xarxa de
camins del Parc Natural
E. Farnell

Les obres del vetllatori que s’obrirà a Llavorsí.

Vetllatori

El consistori està
finalitzant les obres del
vetllatori municipal a la
zona de la Serradora
En un altre ordre, el consistori prioritzarà per aquest
any 2020 el canvi de l’enllumenat públic de tot el municipi
(amb les tres EMD d’Arestui,

Baiasca i Montenartó) amb la
instal·lació de lluminàries led
amb sensors que només il·luminaran els carrers quan detectin
el pas de persones i vehicles.
Amb la renovació de l’enllumenat es preveu reduir un 60%
la despesa elèctrica anual i es
busca, a més de l’estalvi, l’eficiència energètica. També es preveu obrir ben aviat el vetllatori
municipal que s’ha habilitat a
l’antiga Serradora i finalitza al
passeig Vora Riu.

turisme patrimoni

Reobren les esglésies de Barruera
i Durro, i el Centre del Romànic
c. c a. r

E. F.

❘ El Pont de Suert ❘ Les esglésies
de Sant Feliu de Barruera, la
Nativitat de Durro i l’espai
d’informació del Centre del
Romànic de la Vall de Boí van
reobrir ahir al públic. El dijous
4 de juny va començar el procés de reobertura del conjunt
romànic de la Vall de Boí, amb
l’obertura al públic de Sant Climent de Taüll. Dijous passat,
11 de juny, es va reobrir Sant
Joan de Boí i, continuant amb
l’establert al pla de desconfinament del Consorci Patrimoni
Mundial de la Vall de Boí, el
18 de juny passat va reobrir
al públic Santa Eulàlia d’Erill
la Vall.
Els horaris per visitar Sant
Feliu de Barruera són de dimecres a diumenge de les 10
del matí a les 14 del migdia i la
Nativitat de Durro els matei-

❘ Alins ❘ Dos brigades de reforç del Parc Natural de l’Alt
Pirineu han iniciat aquesta
setmana els treballs per desbrossar la xarxa de camins
senyalitzats del parc. Els
treballs han estat adjudicats
per més de 100.000 euros a
través de l’empresa pública
Forestal Catalana a les firmes
AricoForest i Siloturismo. Està previst que l’actuació de
neteja dels camins i senders
tingui una durada d’uns tres

mesos. Els treballs inclouen
principalment la millora d’infraestructures, com la xarxa de senders i camins, la
reparació d’instal·lacions, la
neteja i l’estassada de vegetació, l’eliminació d’espècies
invasores i la millora de la
senyalització.
S’incideix en el desbrossat de vegetació, retirada de
pedres i obstacles caiguts,
millora del drenatge i manteniment de la senyalització
direccional i de continuïtat.

serveis habitatge

El Jussà tramita 215 sol·licituds
d’ajuts per al lloguer
❘ tremp ❘ El Servei d’Habitatge
del consell del Pallars Jussà
ha tramitat en les últimes setmanes més de 215 sol·licituds
d’ajuts al lloguer que convoca
l’Agència de l’Habitatge de
Catalunya.
Aquests ajuts tenen com a
objectiu fer front al pagament
del lloguer de les famílies
amb ingressos baixos, a les
quals el cost de l’habitatge els

pot situar en risc d’exclusió
social. En funció dels recursos de cada família sol·licitadora, l’ajuda pot ser d’entre el
20 i el 40 per cent del lloguer
de l’habitatge. També s’han
tramitat aquests últims mesos
tretze ajuts al lloguer de famílies afectades pel Covid-19
que es tribaven a l’atur, amb
un ERTO o reducció de jornada laboral.
magdalena altisent

Església de la Nativitat de Durro.

xos dies però a la tarda, de les
16.00 hores a les 20.00 hores.
Les entrades només es poden
adquirir online a través del
web centreromanic.com amb

reserva de dia i hora, i s’han
suprimit els punts de venda a
les esglésies. El centre del Romànic només ofereix servei
d’informació.

Obres a la C-13 ■ Els operaris netegen la carretera C-13 entre
Rialp i Llavorsí per habilitar la circulació als dos carrils de la
via després de les obres per evitar despreniments.
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pallars sobirà

Emocionant descens per les
aigües de la Noguera Pallaresa
El ràfting, esport d’aventura per excel·lència, és el protagonista d’aquest capítol

A

través de la Noguera
Pallaresa s’articula la
vida de la comarca
del Pallars Sobirà.
Eix de comunicació
i transport, les seues
aigües són excel·lents per als esports d’aventura, com el ràfting,
la pràctica del qual coneixerem
en aquest primer programa de la
mà de l’empresa Roc Roi, amb
seu a Llavorsí i la Guingueta
d’Àneu, que oferirà un emocionant descens per les seues aigües braves.A continuació, amb
el pantà de la Torrassa com a esplèndid escenari, parlarem amb
Albert Piqué, responsable d’Endesa a la comarca pallaresa, que
ens explicarà les actuacions que
la seua companyia porta a terme
al territori, fruit del seu compromís per amb l’entorn natural i la
biodiversitat.

CAPÍTOL 1
on: lleida tv
dia: 4 de juliol
HORA: 21.30
redifusió: 5 de juliol
hora: 21.30
magdalena altisent

El pantà de la Torrassa.

Els ràpids de la Noguera Pallaresa són excel·lents per al ràfting.

val d’aran

Hidrotrineu, divertit
esport individual
|| Solcant les aigües de la Garona
carlos rodríguez

CAPÍTOL 2
on: lleida tv
dia: 11 de juliol
HORA: 21.30
redifusió: 12 de juliol

Barranquisme i
cultura al Jussà

E

l Pallars Jussà protagonitza el tercer capítol. Practicarem barranquisme al
riu Noguera Pallaresa,
una activitat que uneix
senderisme, escalada, i
natació, entre altres disciplines.
D’altra banda, la central i el museu de Torre de Capdella, el Tren
dels Llacs o la vall Fosca seran
els referents culturals dels quals
parlarà el representant d’Endesa,
Lluís Tohà.

CAPÍTOL 3
on: lleida tv
dia: 18 de juliol
HORA: 21.30
redifusió: 19 de juliol

hora: 21.30

El riu Garona al seu pas per Vielha.

E

n el curs de la Garona, un dels grans rius
d’Europa que passen la
seua infantesa a la Val
d’Aran, coneixerem la
pràctica d’un divertit
esport d’aventura individual,
l’hidrotrineu.
A més a més, sortirem d’excursió a Bagergue per descobrir
el riu Vermell. El seu alcalde,
Marc Tarrau, farà de cicerone i,
finalment, conversarem amb el
representant d’Endesa a la Val
d’Aran, Albert Lazaro.

El barranquisme, un esport molt complet.

hora: 21.30
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turisme promoció
magdalena altisent

Gestionar els
usos del riu, un
repte de futur
|| Endesa assumeix el deure de conciliar
la producció d’energia, els usos lúdics del
riu i el respecte a la biodiversitat

E

l nostre primer repte és
gestionar la generació
d’energia hidràulica”,
va explicar durant la
presentació Míriam Filella, directora de comunicació d’Endesa a Catalunya,
“però més enllà de la producció energètica o hidràulica, el
riu genera vida per allà on passa:
activitats culturals, esportives,
turístiques, agrícoles... Conciliar tots els interessos no és fàcil, perquè hi intervenen molts
agents, però intentem fer-ho amb
responsabilitat i entre tots amb
generositat”. Filella va insistir
en la necessitat de cuidar aquest
entorn natural que va definir
com “un regal” vetllant perquè
es mantingui la vida al llarg de
tot el riu.
Sense anar més lluny, a la
mateixa cua de l’embassament
de la Torrassa es pot disfrutar

A l’entorn de l’embassament de la
Torrassa es pot disfrutar d’una
gran varietat de vegetació i fauna
aquàtica, terrestre i aèria.

d’una gran varietat de vegetació
i fauna que pot observar-se des
d’una torre de vigilància.
Filella també va destacar que
preses, embassaments o centrals
hidroelèctriques no han de limitar-se a la seua funció industrial
sinó convertir-se en espais visitables per transmetre la cultura
de la generació elèctrica, com
ja s’ha fet, “sempre conjuntament amb els municipis i consells comarcals a Talarn,Torre de
Capdella,Tavascan o Camarasa.”
Conservar l’entorn natural de les
seues instal·lacions és una de les
prioritats d’Endesa, que adopta
mesures per protegir les espècies
de fauna i flora i els seus hàbitats, “com la protecció de l’avifauna. Per exemple, sabeu que
en alguna de les nostres preses
habiten espècies de muricecs en
perill d’extinció?”, va concloure
Filella.

la clau

Una presentació marcada
pel coronavirus
n Tant els ponents com el públic
assistent portaven mascareta i
van respectar en tot moment
les distàncies de seguretat en
un acte organitzat a l’aire lliure.
“La nostra idea, no obstant, és
inaugurar cada any la temporada d’una manera festiva, posant
en relleu el folklore i la gastronomia del territori, circumstància que en aquesta ocasió no ha
estat possible, però que també
demostra que hem de continuar

treballant i que és possible emprendre actes d’aquest tipus en
temps del Covid”, va explicar
Juan Cal, director executiu de
Grup SEGRE. L’acte va comptar
amb representació institucional i del sector turístic, així com
amb el president de Ferrocarrils
de la Generalitat, Ricard Font,
amb qui SEGRE va organitzar
les festes de presentació de la
temporada de la neu a Lleida i
Tarragona.

Míriam Filella i Jordi Latorre, practicant la salutació post-Covid.

Tant el públic com els mitjans de comunicació que van cobrir l’acte portaven mascareta.

Rosa Amorós i Lluís Rabaneda, amb representants d’Endesa
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Drets. Formació perquè les denúncies contra
el maltractament animal tinguin recorregut.

mas blanch i jové

Cultura. Escultura natural i ecològica a La
Vinya dels Artistes de la Pobla de Cérvoles.

tradicions celebracions

Els raiers guanyen el coronavirus

La Pobla de Segur va donar ahir el tret de sortida de la Diada dels Raiers, amb una carrera de
muntanya ‘virtual’ i una cercavila || L’acte principal serà avui, amb la baixada d’un únic rai
ass. dels raiers de la noguera pallaresa

m. cabello

❘ Lleida ❘ Ni la pandèmia del coronavirus ha impedit als Raiers
de la Pobla de Segur celebrar la
42a edició de la seua diada, una
festa amb la qual es ret homenatge a aquest ofici històric del
Pirineu català que servia per
transportar carregaments de
fusta pel riu Noguera Pallaresa.
El tret de sortida el va donar
ahir una Espardenyada adaptada a les circumstàncies actuals
per poder evitar contagis, amb
inscripció a través d’internet
i recorregut lliure. Segons va
explicar la presidenta de la de
l’Associació Cultural dels Raiers de la Noguera Pallaresa,
Paula Dalmau, en la carrera de
muntanya van participar 170
persones, que van rebre el dorsal per correu electrònic i van
compartir imatges de les seues
caminades a les xarxes. L’Espardenyada d’aquest any també
va tenir finalitat solidària, atès
que, entre les diferents aportacions de l’associació, les empreses
col·laboradores i els mateixos
corredors van reunir prop de
quatre-cents euros en benefici
de la delegació de Càritas a la

solidaritat

L’Associació Cultural dels
Raiers de la Noguera
Pallaresa ha recaptat 390
euros per a Càritas
Pobla. A la tarda, un espectacle
d’animació protagonitzat pel
Quimet raier va amenitzar els
carrers d’aquesta localitat del
Pallars Jussà i va fer les delícies dels veïns, que van seguir
el recorregut des dels balcons i
finestres de casa seua. La festa
també havia d’incloure un castell de focs artificials, encara
que l’acte principal serà avui
amb el descens d’un únic rai
−habitualment són quatre embarcacions− des de la presa de
Llania fins al Pont de Claverol.
Dalmau va explicar que “volíem
mantenir viu l’esperit raier malgrat la pandèmia, encara que el
programa d’activitats d’aquest
any és diferent”. Fins i tot el dinar de germanor que se celebra
després de la baixada dels raiers
es repartirà perquè cada família
el degusti a casa seua. Per als
no socis de l’associació, el preu
de la ració serà de 5 euros, dels
quals un es destinarà a la lluita
contra el coronavirus.

Dos veïns construint el rai que avui descendirà pel riu Noguera Pallaresa.
ass. dels raiers de la noguera pallaresa

Detall de l’elaboració amb troncs de l’embarcació.

La festa dels
rais, candidata
a Patrimoni
de la Unesco
n El dossier de la candidatura dels raiers per ser declarats Patrimoni Immaterial de la Unesco es presentarà, previsiblement,
el març del 2021, amb
l’objectiu que el comitè
d’experts de la comissió
intergovernamental per
a la salvaguarda del patrimoni cultural immaterial
de la humanitat el pugui
avaluar i que la qüestió segueixi el seu tràmit final
durant l’any 2022.
Aquest pas arriba després que les associacions
c u lt u r a l s ded ic ade s a
aquest antic ofici hagin
entrat oficialment a formar part de la candidatura, d’àmbit internacional
i promoguda per l’Associació Internacional de
Raiers.
Tant la Festa dels Raiers
de la Pobla de Segur i el
Pont de Claverol com la
Baixada de Raiers del
Coll de Nargó estan incloses dins de l’Inventari
del Patrimoni Festiu de
Catalunya. La primera, a
més a més, consta al Catàleg del Patrimoni Festiu
de Catalunya i va ser declarada Festa Tradicional
d’Interès Nacional. En el
cas de complir-se el calendari, els rais optaran a
ser Patrimoni de la Unesco abans que ho sigui la
Seu Vella.
instagram/lady_skull

Participants de l’Espardenyada ‘virtual’, des de la Costa Brava.

