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La Unesco declara Patrimoni 
de la Humanitat els raiers de la 
Pobla de Segur i Coll de Nargó. 
El Comitè Intergovernamental, reunit ahir a Rabat, atorga 
el màxim reconeixement internacional a aquest antic ofici 
Lleida 
CARME QUINTANA 

Des de la ciutat marroquina de 
Ra bat va arribar ahir una gran no
tícia per als pallaresos i la gent de 
l'Alt Urgell. La Unesco en la reu
nió del seu Comitè lntergoverna
mental declarava l'antic ofici de 
raier (transport fluvial de fusta) 
Patrimoni Cultural Immaterial de 
la Humanitat. El màxim homenat
ge i reconeixement internacional 
que una tradició pot assolir amb 
l'objectiu de protegir-la i que con
tinuï perdurant en la memòria de 
la gent. 

Els raiers lleidatans (de la Po
bla de Segur, el Pont de Claverol 
i Coll de Nargó) formaven part 
d'una candidatura internacional 
amb altres països on també hi va 
existir aquest ofici com per exem
ple Polònia, Àustria, Txèquia, Ale
manya i Letònia. 

A la demarcació de Lleida el 
principals rius pels raiers van ser 
el Segre i la Noguera Pallaresa, 
a través dels quals van transpor
tar troncs de fusta des del Piri
neu fins a la Plana seguint les co
rrents. 

Els presidents de les associa
cions de raiers de la Pobla i de Coll 
de Nargó van expressar ahir la se
va alegria pel reconeixement de 
la Unesco. "És cultura de la nostra 
demarcació", afirmava Àlex Ferré, 
des de Coll de Nargó, mentre que 
el president dels raiers pallare
sos, Miquel Gordó, t ransmetia la 
seva emoció i alegria. "A la Pobla 
estem molt contents, aquest re
coneixement també suposa una 
gran responsabilitat. Mantin
drem i impulsarem la festa dels 
raiers", declarà. 

Al Pallars tenen previst ce
lebrar el reconeixement de la 
Unesco demà dissabte en un ac
te que a partir de les 12.00 hores 
es realitzarà a la Pobla de Segur 
a l'hangar, precisament on es farà 
el nou Museu del Raier. En aquest 
acte s'espera la participació del 
conseller de la Generalitat a l'exi
li Lluís Puig, que va intervenir di
rectament en aquesta candidatu-

FOTO: Marta I.Juvida (A(N)/ Els raiers de la Pobla celebrant ahir el reconeixement de la Unesco 

El Pallars farà 
la celebració 

demà dissabte 
a la Pobla 

A l'Alt Urgell . Inauguraran 
el monument 

al raier 

ra, així com també raiers d'altres 
llocs d'Espanya i d'Europa i una 
connexió en directe amb el presi
dent de l'associació internacional 
de raiers. 

A l'l\lt Urgell, la celebració es 
farà aquest diumenge en un acte 
a partir de les 12.00 hores a Coll 

FOTO: Santi r¡lesias/ Dos raieres de la Pobla durant la baixada de juliol 

de Nargó on s'inaugurarà el mo
nument al raier, tot just al costat 
de l'església del poble. 

Històricament la conca més 
potent en transport de troncs pel 
riu va ser la del riu Segre, seguida 
de la del Noguera Pallaresa. 

El president de l'associació de 

raiers de Coll de Nargó, Àlex Fe
rré, explicà que hi ha referències 
de raiers a la zona des del segle 
XV i que molts dels troncs que es 
van t ransportar pel Segre van ser
vir per exemple per fer de vigues 
al gran nombre de construccions 
que es van aixecar a l'Eixample de 

El toc de 
campanes 
tradicional 
també queda 
protegit 
El toc manual de campanes 
a l' Estat espanyol, una tradi
ció estesa al país i sostinguda 
actualment per grups de vo
luntaris i veïns, va ser inclosa 
aquest dimecres per la Unes
co a la seva ll ista de Patrimoni 
Cultural Immaterial de la Hu
manitat. L'ambaixador d'Es
panya davant aquest organis
me, José Manuel Rodríguez 
Uribe, va agrair a les associa
cions de tot el territori que 
conserven aquesta tradició. A 
Os de Balaguer, a la comarca 
de la Noguera, es celebra des 
de fa anys una important Tro
bada de Campaners. 

FESTES DE L'OS 

Les Festes de l'Os dels Pi
rineus també han obtingut 
el reconeixement com a Pa
trimoni Cultural Immaterial 
per la Unesco. S'avala així la 
candidatura, promoguda pe
ls Governs d'Andorra i França. 
Segons el Govern andorrà, la 
decisió de la Unesco suposa 
el reconeixement internacio
nal d'una expressió del pat ri
moni cultural immaterial dels 
Pirineus i, a la vegada, implica 
implementar mesures de sal
vaguarda amb el paper actiu 
de les institucions. 

Barcelona. 
Al Pallars hi ha constància de 

raiers des d'abans del 1600 i van 
existir fins a principis del segle XX. 
L'any 1972 es va recuperar una 
primera baixada simbòlica i la fes
ta-homenatge es va iniciar el 1979 
i des d'aleshores perdura. 
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En To IAt:· Dues tradicions amb segell Unesco 

L
es comarques de Ponent i el Pirineu estan d'enhorabona. I és 
que en només 24 hores han vist com la Unesco declarava Pa
trimoni de la Humanitat els tocs de campana tant habituals en 

les poblacions de la demarcació (Os de Balaguer, amb una festa 
dedicada íntegrament als campaners n'és el principal exponent) i 
la tradició dels raiers. Ara fa exactament 22 anys la Vall de Boí ce
lebrava la declaració del seu romànic com a Patrimoni Mundial de 
la Humanitat. Des de llavors l' impuls a la restauració de les seves 
esglésies·i la vall en el seu conjunt s'han convertit en un dels punts 
de referència del turisme cultural. les pintures rupestres de l'arc 
mediterrani, com les d'Antana, a Artesa de Segre, o el Cogul, també 

ERMENGOPOL YS 

formen part d'aquest segell d'excel·lència que garanteix la Unesco, 
com són també les falles i les festes del solstici d'estiu tant arrelades 
al Pirineu i a l'Aran. Ara els raiers també en formaran part. És una 
candidatura conjunta entre diversos països que inclou la Pobla de 
Segur, el Pont de Claverol i Coll de Nargó. Sengles baixades de raiers 
han conservat la memòria d'un ofici que consistia en transportar 
pels rius la fusta del Pirineu per arribar vora mar. Fins i tot Verda
guer hi va dedicar un poema als raiers, que ara, com el romànic de 
Boí, les pintures rupestres, les fa lles o el toc de campanes seran un 
referent a nivell mundial. Protegir aquesta tradició ancestral amb el 
segell Unesco no només és un encert sinó que és de justícia. 

'índex d'avui 

ESPERANT UN 
NOU PRESTIGE 

S 
'acaba de commemorar el 20è 
aniversari de la -pitjor catàstro
fe ecològica patida a l'Estat es

panyol: la marea negra del Prestige, 
63.000 tones de petroli, que va em
pastifar 2.980 quilòmetres de costa, 
des de Portugal a França, passant 
pel litoral cantàbric. El sector pes
quer de Galícia va comptabilitzar 
pèrdues per uns 22 milions d'eu
ros; els danys mediambientals van 
ser incalculables amb milers d'aus 
marines mortes. Allí s'hi va veure 
el millor de la naturalesa humana: 
el treball del voluntariat i dels pes
cadors que van recollir el "xapapo
te". I el pitjor: la gestió nefasta dels 
governs del PP, l'autonòmic de l'ex
ministre franquista, Manuel Fraga, 
i el nacional de l'inepte Mariano 
Rajoy. A pesar del Nunca Mais, un 
gran moviment de protesta, el PP va 
tornar a guanyar les eleccions i avui 
encara governa Galícia. A les mu
nicipals del 2003, els populars van 
reval idar l'a lcaldia en alguna de les 
àrees més afectades gràcies a una 
pluja de calés. El PSOE ho hagués 
fet millor, posem per cas? És proba
ble que no. Podria tornar a passar? 
I tant! Cada dia passen 35 petroliers 
a prop de les costes gallegues. Des 
de fa vint anys la nostra dependèn
cia dels combustibles fòssils no ha 
baixat del 80%. Tantes cimeres pel 
clima per no res. 
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El Pirineu espera una ocupació 
del65% pel pont de la Puríssima 
La segona part dels festius seran els més 'potents' i la natura 
torna a ser un reclam per les famílies que busquen tranquil·litat 
lleida 
ACN 

El Patronat de Turisme de la Dipu
tació de lleida preveu per als nou 
dies del llarg pont de la Puríssima 
(que van del dissabte 3 i fins al 
diumenge 11 de desembre) una 
ocupació mitjana d'entre el 60 i 
el 65% al conjunt de comarques 
del Pirineu lleidatà amb estaci
ons d'esquí. La millor ocupació 
s'estima a partir del dimecres 7 i 
fins al diumenge 11, quan podria 
situar-se per damunt del 80%, 
de mitjana. Les estacions d'esquí 
alpí de Baqueira Beret, Boí Taüll, 
Espot, Port Ainé i Port del Com
te estaran obertes amb diferents 
gruixos de neu i oferta d'esquí, 
mentre que les de nòrdic enceta
ran temporada el dissabte 3 amb 
oferta de neu i usos turístics. Du
rant aquests dies, les estacions 
d'esquí lleidatanes esperen ven
dre uns 90.000 fartets. 

Tant el Patronat com els repre
sentants dels diferents subsec
tors d'allotjament turístic de les 
comarques de Lleida preveuen 
una bona afluència de visitants 
durant el pont de la Puríssima, 
atrets especialment per la pràc
tica de l'esquí i les activitats re
lacionades amb la neu a la zona 
del Pirineu. Però també s'esperen 
visitants que aprofitaran aques
tes dates per gaudir d'uns dies de 
descans en contacte amb la natu
ra, practicant diverses activitats 
vinculades amb l'àmplia . oferta . 
relacionada amb el patrimoni cul
tural, el turisme actiu i la gastro
nomia que ofereix el conjunt de 

fOTO: ACN/ Imatge d'arxiu de persones deixant els esquís al bar de Baqueira Beret 

la demarcació, segons va explicar 
el gerent del Patronat de Turisme, 
Juli Alegre. 

En la primera part d'aquest 
llarg pont, en concret en el tram 
comprès del dissabte 3 de de
sembre fins al dimarts dia 6, la 
mitjana d'ocupació es mourà al 
voltant del45 o 50%, mentre que 
en la segona part serà del 80%, i 
a les zones turístiques més pro-

El Pallars Jussà potencia els 
productes de proximitat amb la 
campanya 'Comerç ambaixador' 

La iniciativa "Comerç ambai
xador" sorgeix del projecte de 
dinamització comercial #Fem
Pallars, com una proposta adre
çada als professionals del sector 
comercial i de serveis per fa
cilitar la descoberta en prime
ra persona dels equipaments 
i atractius turístics del Pallars 
Jussà. L'objectiu final és que 

aquests professionals puguin fer 
de prescriptors del territori de 
cara als clients visitants i també 
locals. En aquesta ocasió la visita 
va ser al municipi de Senterada. 
El punt de trobada va ser el bar 
i allotjament rural de Casa Leo
nardo, un dels establiments de 
la comarca més compromès en 
la defensa de la proximitat. 

--- ·---- ·-------------···----------

peres a estacions d'esquí i a peu 
de pistes es pot fregar la plena 
ocupació, principalment amb vis
ta al cap de setmana del 10 de 
desembre, segons les previsions 
del Patronat. Pel que fa a la res
ta d'indrets turístics sense esta
cions d'esquí, estima també una 
bona ocupació, especialment du
rant el segon tram del pont Des 
del Patronat, destaquen que la 

coincidència en el calendari dels 
dos dies festius entre setmana 
permetrà moltes combinacions a 
l'hora de buscar la millor escapa
da, fet que aprofitaran moltes fa
mílies per fer visites al conjunt del 
territori lleidatà, gaudir de l'ofer
ta cultural, paisatgística, gastro
nòmica i per practicar l'esquí en 
algun dels 11 centres d'hivern del 
Pirineu de Lleida. 

El Consell del Sobirà millora 
els seus 15 municipis amb el 
pla de camins de l'any 2022 
El Consell Comarcal del Sobirà 
està duent a terme el desenvo
lupament del pla de camins de 
l'any 2022. En aquests moments 
ja s'ha actuat en la totalitat dels 
15 municipis de la comarca que 
comporten una inversió final de 
648.600 euros. El desenvolupa
ment del pla de camins ha con
sistit en la millora de la pavimen-

tació i ferm, cunetes i tanques de 
seguretat. Els fons ha estat adju
dicat pel Departament de Vice
presidència, i de Polítiques Digi
tals i Territori. Fa tres anys que es 
concedeix la mateixa subvenció. 
La subvenció té un pressupost 
de 648.600 euros i ha facilitat les 
actuacions en els següents acces
sos: Carretera de Norís (Alins), 

Les estacions de 
FGC començaran 
la temporada a 
partir d'avui 
Les estacions de muntanya 
d'FGC començaran la tem
porada d'hivern aquest cap 
de setmana, concretament 
entre divendres 2 i dissabte 3 
de desembre. La previsió és 
augmentar el domini esquia
ble obert durant els propers 
dies, coincidint amb el pont 
de la Puríssima, si les con
dicions meteorològiques i 
d'innivació ho permeten. Les 
primeres estacions a obrir 
eseran Boí Taüll, Port Ainé i 
Espot. 

restació de 
Baqueria Beret,_ en 
ple funcionament 
a partir de dissabte 
L'estació de Baqueira Be
ret encara un inici del pont 
"immillorable" amb la ma
joria del domini obert i tots 
els serveis en marxa. Està 
previst que les 4 zones que 
formen l'estació, Baqueira, 
Beret, Bonaigua i Baciver, es
tiguin en ple funcionament a 
partir del dissabte 3 de de
sembre, amb 150 km esquia
bles, 36 remuntadors i 101 
pistes obertes. 

carretera accés a Sorpe (Alt 
Àneu), carretera accés a Bresca 
(Baix Pallars), carretera d'accés 
a Sant Maurici (Espot), carretera 
accés a Unarre (Esterri d'Àneu), 
carretera accés a Arrós de Cardós 
(Esterri de Cardós), carretera de 
Montesclado a Mallolís (Farrera), 
carretera d'Escaló a Escart, car
retera d'Esterri a Cerbi i carrete
ra accés a Estaón (La Guingueta 
d'Àneu), Carretera de Lladorre a 
Boldís Jussà (Lladorre), carretera 
accés a Romadriu (Llavorsí), car
reteres d'accés a Surp, Escàs i Ca
regue (Rialp), carretera d'accés a 
Estac (Soriguera), entre d'altres. 
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Desmantellen un cultiu amb 249 
plantes de marihuana en una 
casa a Bovera i- detenen un home 
L'habitatge estava connectat fraudulentament a la llum 

Bovera 
REDACCIÓ 

Els Mossos d'Esquadra van des
mantellar ahir una plantació de 
marihuana a Bovera i van detenir 
un home que es trobava a l'im
moble, de 36 anys, com a pre
sumpte autor d'un delicte con
tra la salut pública i defraudació 
de fluid elèctric. A principis de 
novembre, la policia va tenir co
neixement que en una casa del 
carrer Solà, situada al mig del po
ble, es podia estar cultivant ma
ria. Els Mossos van constatar que 
al voltant de l'habitatge es notava 
olor de marihuana i s'escoltaven 
els sorolls característics d'extrac
tors. Ahir la policia va entrar a la 
casa on va localitzar una planta
ció d'interior distribuïda entre les 
dues plantes de l'immoble amb 
un total de 249 plantes d'aproxi
madament un metre d'alçada. 

FOTO: Mossos / Imatge de la plantació que hi havia a l'interior de la casa 

Durant la investigació, els Mos
sos també van observar que l'ha
bitatge no disposava de contracte 
de subministrament elèctric tot i 
que tenia una connexió barroera 

a la xarxa, amagada darrere un 
arbre, que accedia a la casa. Pas
sarà pròximament a disposició ju
dicial davant el jutjat d'instrucció 
en funcions de guàrdia de Lleida. 

Fiscalia acusa de fals testimoni 
l'home que va denunciar 
maltractaments de la parella 

ment i de comunicació des del 2 
de juliol, el 29 d'octubre va anar 
a casa seva i el va amenaçar amb 
un ganivet, segons la Fiscalia i se
gons van declarar els Mossos. Ella 
ho va negar i va manifestar que 
aquell dia no era a la casa. Ell va 
assegurar que va saltar perquè a 
vegades ho fa, que anava begut i 
que li va "marxar el cap". El 6 de 
novembre va tornar i li va enge
gar cops de puny mentre inten
tava trepitjar-li els peus. També 
va trencar un vidre amb què el 
va amenaçar. Abans de marxar 
va canviar el cadenat de la porta 
i el va deixar tancat dins de casa. 
Segons els Mossos hi havia sang. 

Un home que va denunciar da
vant els Mossos maltractaments 
i amenaces per part de la pare
lla a Isona ho va negar tot ahir al 
judici que es va fer a l'Audiència 
de Lleida. El 29 d'octubre de 2021 
l'home es va trencar els talons en 
saltar per la finestra (a un metre 
i mig d'altura). Els agents van de
clarar que quan el van trobar els 
va dir que estava fugint perquè 

Lleida registra 14 
víctimes mortals en 
accidents de trànsit 
des de ,i id d,a v 

La demarcació de Lleida ha re
gistrat, des de 1'1 de gener fins 
al 30 de novembre, un total de 
14 víctimes mortals en acci
dents de trànsit. D'aquesta ma
nera es converteix en el territo
ri amb menys morts per sinistre 
a les carreteres en aquest 2022. 
Així mateix, consolida la reduc
ció de la sinistralitat registrada 
des de l'inici d'enguany tant 
respecte el 2021 i el 2019. 

la dona l'amenaçava amb un ga
nivet. Però a la vista oral va dir 
que va saltar perquè va "perdre 
el cap". Només va reconèixer que 
es van barallar, però que són "co
ses que passen entre parelles". 
Al final de la vista, la Fiscalia va 
demanar a l'Audiència de Lleida 
que obri a la víctima una investi
gació per fals testimoni. Tot i que 
la dona tenia una ordre d'allunya-

EDICTE 
COMUNITAT GENERAL DE REGANTS DELS CANALS 

D'URGELL 
Es convoquen els senyors vocals de la Junta de Govern d'aquesta Comunitat 
General de Regants dels Canals d'Urgell, els del seu Jurat de Regs i els de les 
Juntes Rectores de les 21 Col·lectivitats de Regants, a l'Assemblea electoral que 
tindrà lloc en el domicili social de la Comunitat General (Av. Jaume I, núm. 1 de 
Mollerussa), ·el diumenge 18/12/22, a les 10.30 hores en primera convocatòria, 
i mitja hora després en segona, si no hi assisteixen representants de la majoria 
absoluta d'hectàrees per a fer-la en primera, d'acord amb el següent ordre del dia: 

1. Nomenament d'interventors per a l'aprovació de l'acta de la sessió. 

2. Aprovació de l'acta de l'Assemblea ordinària de 30-10-22. 

3. Elecció de president de la Comunitat. 
a) Presentació de candidatures 
b) Constitució Mesa Electoral 
e) Votació 

4. Presa de possessió del nou president. 

5. Tom obert de paraules. 

El_president de la Comunitat. Amadeu Ros Farré 

Mollerussa, 28 de novembre de 2022 

FOTO: G. C I Moment de la jornada realitzada ahir a la comandància 

Organitzen una jornada sobre 
el comerç il·lícit de tabac 
El saló d'actes de la comandàn
cia de la Guàrdia Civil va acollir 
ahir la jornada sobre El comerç 
il·lícit de productes de tabac. 
En ella van participar uns 60 

comandaments i agents de la 
Guàrdia Civil i el Servei de Vigi
lància Duanera. S'ha de dir que 
l'objectiu era intercanviar conei
xements sobre la problemàtica. 

Un treballador de la Paeria d'Almenar, 
ferit en apagar un foc en un habitatge 
Un treballador de l'ajuntament d'Almenar va resultar ferit amb cre
mades en intentar apagar un foc en una terrassa d'un habitatge. Es 
va orginar en una caldera i va cremar uns cables. Segons els Bom
bers, el propietari el va alertar després d'informar a emergències. 

DUM 

OCTUBRE 
2/10 PANAMA 
9/10 6RUP43 

16/10 JALA YSA 
30/10 MADISON 

LE 7 DE LA TARD 

NOVEMBRE DESEMPRE 
6/11 ALBERT SHOW 4/12 MADISON 

13/11 PARIS LA NUIT 11¡12 ATLANTICS 
20/11 COCKTAIL 18/12 COCKTAIL . 
27/11 MEDITERRANEA 

. ... ..... 
Ajuntament de ~~ les Borge~ Blanques 

cfarre
Resaltado

cfarre
Resaltado


