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El aeródromo de Altés 'esconde' 
refugios antiaéreos de gran valor 
Los túneles de la Guerra Civil tienen cientos 
de metros, pero llevan años abandonados 

FOTO: Tony Alcántara 1 El Ranxo de Camarasa distribuyó cientos de platos de 'escudella' 
- --------·-·----~-- - ··--

Los vestigios se ubican en el término de 
Lleida, aunque la Paeria no se hace cargo 

Entrevista: Oriol Yuguero 

"Hay que pensar 
en ampliar las 
Urgencias" 
El nuevo coordinador del servi
cio de Urgencias del hospital Ar
nau de Vilanova cree que hay 
que reflexionar sobre la conve
niencia de ampliar las depen
dencias hospitalarias. 

LLEIDA 1 P.18·19 
FOTO: T. Alcántara 

Els Raiers de la Pobla quieren 
potenciar su fiesta tradicional 
La declaración de Patrimonio de la Humanidad de la Unesco ha 
animado a los Raiers a querer potenciar su tradición, que pre
tende atraer a un público más familiar. 

Camarasa conmemora la 
huelga de la Canadenca 

Cientos de personas disfrutaron del 
Ranxo en recuerdo de las protestas de 
los trabajadores que hace 140 años lo
graron las 8 horas laborales. 1 P.16 

Pardinyes 
protesta por la 
retirada de los 
nidos de cigueña 
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El Vila-sana 
remonta de 
forma heroica 
contra el Liceo 
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RECONEIXEMENT INTERNACIONAL 

Els raiers de la Pobla potenciaran 
la festa amb 'segell' de la Unesco 
La declaració de Patrimoni de la Humanitat els anima a fer 
un petit festival més ampli per atraure més públic familiar 
La Pobla de Segur 
ANNA BERGA (ACN) 

La Pobla de Segur (Pallars Jussa) 
va celebrar ahir dissabte el recent 
reconeixement de la Unesco als 
raiers com a Patrimoni lmmate
rial de la Humanitat. Una distinció 
que des de I'Associació Cultural 
deis Raiers de la Noguera Pallare
sa expliquen que servira per do
nar a coneixer aquesta tradició 
i que aprofitaran per ampliar la 
testa de cara a l'any vinent per 
atreure un públic més familiar. El 
seu president, Miquel Gordó, va 
dir que la idea és "transformar 
la testa en un petit festival que 
combini tradició, esports i músi
ca" i "millorar la qualitat i quanti
tat d'actes" que s'hi fan. La jorna
da d'aquest dissabte va comptar 
amb parlaments, una tertúlia al 
nou Espai Raier i un vermut musi
cal, mentre que Coll de Nargó ho 
celebrara avui diumenge. 

Miquel Gordó va explicar que 
l'any vinent es "plantegen am
pliar" la testa a un públic jove i 
més familiar perque els infants 
coneguin des de ben petits la tra
dició deis raiers. Així la baixada 
deis rais per la Nogueré! Pallare
sa es seguira celebrant el primer 
cap de setmana de juliol i es mi
llorara el programa per encabir-hi 
més actes i de més qualitat. Si 
aquest format funcionés, de cara 
a un futur l'entitat obre la porta 
a ampliar un dia la festa i ter que 
comenci el dijous a la tarda, e11 
comptes de divendres. 

BAIXADA A LA PRIMAVERA 

La baixada de rais de Coll de 
Nargó, a I'Ait Urgell, de l'any vi
nent també incorporara un canvi 
substancial com és el canvi de da
tes, ja que per primera vegada en 
34 anys d'historia es celebrara a 
la primavera en comptes de fer
ho a l'agost. El motiu és que la 
sequera fa "impo~sible" mantenir 
les dates tradicionals, va explicar 
el president deis Raiers de Nar
gó, Alex Ferré, que confia que el 
reconeixement de la Unesco ser
veixi per obtenir més ajuts per 
poder organitzar la baixada. 

Així mateix, Ferré va destacar 
que la distinció mundial, a més de 

FOTO: Anna Berga (ACN)/ La Pobla de Segur va acollir ah ir al migdia l'acte de celebració del reconeixement per part de la Unesco 

ser un "honor", ajudara a consoli
dar la testa i a mantenir vives les 
tradicions. "Farem tot el possible 
per no perdre ni els orígens ni la 
nostra identitat. Venim deis raiers 
i ho continuarem recordant cada 
any", va ategir. 

Per la seva banda, Angel Por
tet, president d'Honor de I'Asso
ciació Internacional de Raiers, 
considera que el reconeixement 
de Patrimoni de la Humanitat ha 
de servir per seguir treballant en 
la difusió de la tradició raiera. "Hi 
ha moltes coses a maure, que 
n'hem mogut algunes, pero ara 
potser és el moment que ens po
sem en tates", va indicar. 

La Pobla de Segur ha estat el 
primer municípi deis Pirineus 
que ha celebrar la distinció de la 
Unesco de dijous als raiers. Ho 
va fer a l'hangar de l'estació de 
tren, espai que s'esta reformant 
perque aculli el nou Espai Raier. 
La previsió del consistori és que 
el nou equipament estigui en pie 
funcionament de cara a la prope
ra Setmana Santa. 

FOTO: Anna Berga (ACN) / Un moment deis parlaments que es van fer al costat del futur Espai Raier 

La celebració va arrencar amb el 
repic de campanes que va donar 
pas als parlaments institucionals i 
deis representants de les entitats 
raieres. Tot seguit, es va fer una 
tertúlia raiera, en que hi van par
ticipar diverses associacions in
ternacionals a través d'internet, 
i la jornada va finalitzar amb un 

vermut musical amb el grup La 
Sonsoni. 

De la seva banda, Coll de Nar
gó (Ait Urgell) celebrara el reco
neixement avui diumenge amb 
la inauguració d'un monumenr 
en homenatge als raiers, ubicat 
al costat de l'església de Sant Cli
ment. 

Els raiers de la Pobla, Pont de 
Clavero! i de Nargó van demanar 
a la Unesco aquesta distinció de 
manera conjunta amb 40 asso
ciacions de raiers de sis pa"isos 
de la Unió Europea (Austria, Txe
quia, Alemanya, Letonia, Polonia 
i Espanya) on hi ha constancia 
d'aquest antic ofici. 
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lmpuls a la ruta de cicloturisme 
entre Balaguer i Sant Lloren<; 
La Generalitat licita els treballs per adequar el terreny i 
també inverteix en el tram entre Cellers i Salas de Pallars 
Balaguer, 
REDACCIO 

--~ .. -

-

El conseller de Territori, Juli Fer
nfmdez i Olivares, acompanyat 
deis alcaldes de Balaguer, Joan 
lgnasi Vida! i Giné, i de Camara
sa, Elisabet Lizaso i Cantón, va 
anunciar ahir a la capital de la 
Noguera que el Departament ha 
impulsat les obres per completar 
la Ruta deis Uacs, itinerari ciclo
turístic entre Lleida i la Pobla de 
Segur que es combina amb la lí
nia d'FGC entre aquestes dues 
poblacions. Així, s'ha obert la lici
tació deis treballs per a configu
rar el tram Balaguer-Sant Lloren~ 
de Montgai i pera complementar 
el tram entre Cellers i Salas de 
Pallars, actualment en execució. 
Els treballs comen.;aran el segon 
trimestre de 2023 i conclouran 
a finals d'any. Una de les línies 

d'actuació de !'Estrategia Catala
na de la Bicicleta 2025 és la pro
meció de l'ús de la bicicleta com 
a element turístic, d'oci i espor
tiu, de forma segura; així, el De
partament de Territori esta des
envolupant una xarxa catalana 
de rutes cicloturístiques de llarg 
recorregut, entre les quals hi ha 
la Ruta deis llacs. El tra~at de la 
Ruta deis Llacs transcorre per les 
comarques del Segria, la Noguera 
i el Pallars Jussa, paraHelament i 
complementaria a la línia d'FGC 
Lleida - la Pobla de Segur, en un 
entorn d'alt valor paisatgístic. Un 
cop completada, tindra 107 quilo
metres de longitud, deis quals 80 
seran pedalables i els 27 restants 
-entre Sant Lloren~ de Montgai i 
Cellers- es combinaran amb el fe
rrocarril. Els trams deis extrems, 
Lleida -Balaguer i Salas de Pallars 

FOTO: Dep.Territori 1 El conseller de Territori, durant la seva visita ah ir a Balaguer 

-la Pobla de Segur, on ja existien 
itineraris pedalables, han estat 
senyalitzats. i estan en servei des 

La Diputació millora la carretera 
que creua el Palau d~nglesola 
La Diputació de Lleida ha arran
jat la carretera local LV-3321, que 
travessa el nucli urba del Palau 
d'Anglesola. ~obra ha contem
plat el tra~at des del pavelló po
liesportiu fins a la Novella Baixa, 
connectant amb la carretera de 
Linyola a Mollerussa. Ha posat 
l'accent en la millora de la se
guretat viaria, procurant reduir 
l'excessiva velocitat d'alguns ve
hieles. 

S'han executat diferents ac
tuacions: des de pintar una do
ble línia i posar nous passos de 
vianants elevats a l'avinguda Sant 
Roe per reduir velocitat i millorar 
la seguretat de la via, fins a reha
bilitar el ferm de la pla~a Catalun
ya, carrer la Bassa i carrer la Fas
sina, passant per renovar totes 
les rigoles de banda i banda de 
carrer. 

També s'ha millorat la senya
lització vertical, aprofitant treure 
la circulació del transit pesat del 
mig de la vila i per indicar el ca mí 
de Sant Jaume i el ca mí lgnasia. 

Tanmateix, l'obra més impor
tant ha estat corregir una corba 

FOTO: Aj.Palau d'Anglesola 1 L'alcalde ha visitat recentment l'actuació 

perillosa del carrer la Bassa i ca
rrer la Fassina, un punt negre vial 
del Palau d'Anglesola que no te
nia ni vorera. 

Segons ha informat I'Ajunta
ment del Palau d'Anglesola en un 
comunicat, l'obra l'ha realitzat So
rigué i ha comptat amb un pres
supost d'execució de 378.929,92 
€ finan.;at íntegrament per la Di
putació. 

El president de la Diputació, 
Joan Talarn, ha visitat les obres 
acompanyat de !'alca lde de la vi
la. 

La millora d'aquest tram ur
ba d'aquesta carretera local, que 
creua la població del Palau d'An
glesola, mi llorara la seguretat via l 
en aquest punt. S'han posat pas
sos elevats per reduir la velocitat 
deis vehicles. 

de 2019, sumant 43 quilometres. 
Ara, el Departament ha impulsat 
els dos t rams pedalables restants 

pera completar el recorregut, Ba
laguer- Sant Lloren.; de Montgai 
i Cellers-Salas de Pallars. 

FOTO: Aj. Tarrega / lmatge de l'espectacle teatral ahir 

Tarrega encén 1' enllumenat 
de les testes de Nadal amb 
un espectacle exclusiu 
Tarrega ja ha posat el compte 
enrere per a les testes de Nada!. 
Aquest dissabte 3 de desembre 
la capital de I'Urgell ha ences 
l'enllumenat nadalenc amb un 
espectacle exclusiu de la ma de 
CRUMA, escola de teatre creada 
a la capital de I'Urgell i gestiona
da per la companyia de teatre 
Emília Gargot. Foment Tarrega, 

associació de comer~os i serveis, 
organitza l'activitat amb suport 
de les Regidories de Promoció 
Económica i Serveis Municipals. 
En aquesta ocasió CRUMA ha 
presentat un muntatge que re
crea un món on conviuen totes 
les possibles llums que ens en
volteo. Un poetic espectacle far
cit d'imatges. 
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