
Eduard Bastús, va destacar que 
es tracta d’una edició molt espe-
cial perquè arriba als 40 anys i va 
celebrar que la baixada està asse-
gurada perquè des de ben petits 

Fdel a la tradició, el primer cap 
de setmana de juliol la Pobla 
de Segur va tornar a reviure 

l’antic transport fluvial de la fus-
ta per la Noguera Pallaresa. Una 
vintena de raiers amb 
quatre embarcacions de 
més de quinze metres van 
baixar els prop de sis qui-
lòmetres que separen la 
presa de Llania i el Pont 
del Claverol. Aquest any 
se celebra que fa quaran-
ta anys que un grup de 
poblatans van tornar a fer 
baixar els rais pel riu com 
antigament amb l’objec-
tiu de recuperar la me-
mòria històrica i posar en valor 
l’ofici de raier al Pirineu català. El 
president de l’Associació Cultural 
de Raiers de la Noguera Pallaresa, 

Quatre rais amb una vintena 
de tripulants tornen a baixar 

per la Noguera Pallaresa
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Pablo Casado es perd mig partit 
de ‘La Roja’ per la ruta de la cam-
panya per les primàries. Després 
d’arribar gairebé una hora més 
tard al bar Galeó de Lleida, només 
va dedicar uns deu minuts al afi-
liats populars que estaven vivint 
amb molta passió el partit de la 
seva selecció. Casado, com si es-
tigués en un míting electoral, va 
ser rebut amb crits de “president, 
president”, “España te necesita” i 
algun “Arriba España” que ell as-
segurava no haver sentit.
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Marc Márquez 
Pilot de Moto GP

Luis Rubiales
President de la 
FEF

Adriana Lastra 
Portaveu socialista 
al Congrés

El pilot de Cervera es va enfortir 
ahir el seu liderat al Mundial de 
MotoGP fent-se amb la victòria al 
Gran Premi d’Holanda en la cursa 
més esbojarrada fins al moment.

La selecció espanyola de futbol va 
quedar ahir eliminada del Mundial 
davant Rússia. ‘La Roja’ ha fet el ri-
dícul en aquest campionat en què 
Luis Rubiales va cessar Lopetegui.

La portaveu socialista al Congrés 
va demanar ahir a la resta de grups 
parlamentaris “generositat” per ar-
ribar a un consens sobre RTVE, la 
mateixa que li va faltar al seu partit. 

D’AQUÍ I D’ALLÀPUNT I COMA 
| Pilar García 
@piligarcia_1977 |

Recuperar 
lo imposible
Dejo la política a un lado pa-
ra hablaros de la Fiesta Mayor 
de mi barrio, la Mariola. Eran 
muchos los que nos decían 
que nunca recuperaríamos la 
Fiesta Mayor y ya vamos por 
el segundo año después de 18 
años sin ellas. He de recono-
cer que el año pasado nos lo 
pusieron difícil, sobre todo los 
feriantes, porque hasta horas 
antes del inicio de las fiestas 
no tuvimos ferias. Tuvimos 
que hacer un Pedro Sánchez, 
es decir, coger el coche y reco-
rrer los pueblos en busca de 
feriantes y ante la negativa de 
muchos, al final conseguimos 
traerlos. Fue todo un éxito. 
Fuimos capaces de movilizar 
al Ayuntamiento y al vecinda-
rio para poder celebrar unas 
fiestas que pretendían unir 
al barrio. Este año somos un 
poco más expertos y hemos 
querido sorprender con un 
pregón diferente, música para 
todos los gustos, un tobogán 
de agua, una ‘holi festival’ y 
como no, un gran espacio pa-
ra las ferias. Como miembro 
de la junta y en nombre de to-
dos los que formamos la Aso-
ciación de Vecinos de la Ma-
riola, quería dar las gracias al 
Ayuntamiento por apoyarnos 
para que estas fiestas sean 
posibles y como no, a todos 
los comercios colaboradores 
por poner su granito de arena. 
Pero, sobre todo, a quien te-
nemos que agradecer su gran 
implicación es a los vecinos; 
han dado un gran ejemplo de 
civismo y convivencia. Simple-
mente, muchas gracias. Toda 
Lleida está invitada a venir los 
días 6, 7 y 8 de julio. Entre tots 
fem Mariola… “Enmariola’t”!

coneixen la tradició i les noves 
generacions s’hi segueixen impli-
cant molt. Bastús va celebrar que 
cada vegada més, la festa atragui 

a més espectadors provinents 
d’arreu de Catalunya i també de 
l’Estat. Alguns dels visitants que 
van voler veure aquesta tradició 
en primera persona van ser l’En-

ric Guilera, que va venir de 
Sant Cugat amb la seva do-
na i una parella d’amics i va 
celebrar que a la Pobla con-
servin les tradicions perquè 
si no, es poden perdre. La 
Laura Motrel i Raul Rico van 
venir de Madrid i van expli-
car que venien per primera 
vegada a la Pobla de Segur 
perquè la cunyada de la no-
ia viu a la Pobla. Es van voler 
posar tant en el paper que 

es van vestir com els raiers i van 
destacar que era “espectacular” 
que es conservessin aquestes tra-
dicions per mantenir la història.

cfarre
Resaltado
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