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esports | pàg. 23
Guardiola arriba a Rialp per participar 
en els entrenaments del Pep Summer 
Camp, que organitza per segon any

1,70 €

GUIA | pàg. 28
el festival Circ Picat d’Alpicat tanca  
amb 15.000 visitants després de quatre 
dies intensos i amb xifres de rècord

edGAR AldANA

Farrera || Dos atacs de l’os 
en dos dies afarten Ramon 
Cornellana, que es jubila

Protesta || Veïns del Sobirà, 
ramaders i Unió de Pagesos 
se solidaritzen amb el pastor

Acció Climàtica || Gestiona 
quatre agrupaments de 
bestiar per prevenir danys

Lleida perd el 16% de la 
cabanya ovina en cinc anys 
amb 35.641 animals menys

és notícia ❘ 3

Denúncies per pesca 
furtiva, fer fogueres i 
acampar a Aigüestortes

lleida i comarques ❘ 8

rUrAls

comarques ❘ 10

Preixana obre quatre 
apartaments turístics  
en una casa heretada

mUnIcIpIs

Tres rais van participar ahir en 
la tradicional festa de la Pobla 
de Segur, que va arribar a la 44a 
edició recuperant el públic a ni-
vells de prepandèmia.

Els raiers tornen a 
solcar el riu Noguera 
Pallaresa en la 44a 
edició de la festa

lleida i comarques ❘ 7

edGAR AldANA

Una finca abandonada a Belia-
nes es va cremar ahir de mati-
nada i va afectar un magatzem 
agrícola on hi havia maquinària 
i un turisme en desús. A Lleida, 
dos dotacions dels Bombers van 
sufocar un incendi en una finca 
propera a la C-12 que amenaça-
va un habitatge que va haver de 
ser desallotjat.

lleida i comarques ❘ 9

Un magatzem es 
crema a Belianes i 
un altre foc obliga 
a desallotjar una 
casa a Lleida
Els Bombers van rescatar 
diversos gats de l’habitatge

Les 450 ovelles de Ramon 
Cornellana, l’últim pastor en 
actiu que quedava a Farrera, 
van ser traslladades ahir a 

Puiggròs. Deixen les pastu-
res del Pirineu després de dos 
atacs de l’os que han portat 
aquest ramader a prendre la 

decisió de jubilar-se. El sec-
tor està en caiguda lliure i a 
Lleida s’ha perdut el 16% de 
la cabanya en cinc anys.

450
ovelles que Deixen el pirineu

Solidaritat a Farrera 
amb el pastor 
Ramon Cornellana.

17033

cfarre
Resaltado



4 opinió Segre 
Dilluns, 4 de juliol del 2022

Correu En aquesta secció només es publicaran les cartes que vagin acompanyades d’una completa identificació de l’autor (nom, adreça, DNI  
i telèfon, si fa al cas), tot i que, si es demana, és possible la firma sota pseudònim o inicials. SEGRE no tornarà els originals i si la seua 
extensió passa de 20 línies (1.200 caràcters), es reserva el dret de resumir-los.

cercle@segre.comc/del Riu, 6. 25007 Lleida www. segre.comFax: 973 246 031

Les nostres pors ens 
ajuden a sobreviure

Sr. Director:
Sobre aquest terme, jo, per-

sonalment, tinc els meus dub-
tes. De primeres sembla que el 
fet de tenir por ens resta vita-
litat per poder assolir la meta 
en els nostres projectes, però 
pel que sembla no és així. Ens 
ajuda a sobreviure, ens alerta 
que ens retirem de situacions 
que són amenaçadores, bé per 
a la nostra supervivència o 
també per a la nostra autoesti-
ma. La por com a tal no té cap 
altra funció que ajudar-nos a 
mantenir-nos. 

La por és una espasa de 
doble tall, va assegurar Fran-
cisco Sotres, investigador de 
l’Institut de Fisiologia Cel·lu-
lar (IFC). La por genera res-
postes fisiològiques, corporals 
i conductuals, va explicar. A 
més, hi ha augment del ritme 
cardíac, sudoració i dilatació 
de les pupil·les, així com alli-
berament d’hormones com 
cortisol i adrenalina.

“L’home valent no és el que 
no sent por, sinó aquell que 
conquereix aquesta por”, va 
dir Nelson Mandela. El valent 
és qui corre el risc. Encara que 
guanyis o perdis, el fet d’ha-
ver-te motivat a complir els 
teus somnis et fa una perso-
na victoriosa. A més a més, 
el fet d’equivocar-se no és 
una pèrdua si aconsegueixes 
aprendre’n alguna cosa, i al 
final, cada pas que fas, fins i 
tot aquells que fas en fals, et 
portarà on vols arribar. Fran-
klin D. Roosevelt (gran polític 
nord-americà) va manifestar: 
“L’únic que hem de témer és a 
la por mateixa.”

Indiscutiblement, quan la 
por s’apodera de tu, aquesta 
et bloqueja i impedeix que 
provis coses noves. Això és 
normal, per exemple, en per-
sones que temen obrir-se emo-
cionalment a noves relacions. 
Conèixer una nova cultura, 
aprendre un nou idioma, etc., 
podria aportar coses molt bo-
nes a la teua vida i ajudar-te a 
créixer personalment.

Si analitzem la història 
de la humanitat, l’home ha 
passat per etapes de guerres, 
desastres naturals i epidèmi-
es. La més greu que es recor-
da va ser la de la pesta negra, 
que es va carregar prop de la 
meitat de la població euro-
pea. Avui, en ple segle XXI, 
torna a patir una pandèmia, 
encara que ni de lluny no és 
tan greu com la que va tenir 
lloc al segle XIV.

La carta deL dia

SR. DIRECTOR:
L’esport és font de transformació social, 

d’emocions, de salut física i emocional i de 
cohesió social (tot i els casos de violència 
esportiva). Finalment, la candidatura dels 
Pirineus com a seu dels Jocs Olímpics d’Hi-
vern per al 2030 ha estat tombada pel Comitè 
Olímpic Espanyol enmig d’un fals debat en 
què ha tingut més pes el suposat (i interessat) 
conflicte territorial entre Catalunya i l’Ara-
gó per afany de protagonisme que no pas el 
debat sobre els Jocs en si o pel model neces-
sari de desenvolupament i territori. Perquè 
a pesar dels nobles intents de dignificar l’es-
port, certs sectors volen instrumentalitzar-lo 
per raons polítiques enfrontant la gent i per 
encobrir la perpetuació d’un model econòmic 
capitalista insostenible i rapinyaire basat en 
macroprojectes depredadors a gran escala 
en lloc de voler trobar l’equilibri compatible 
entre esport, ecologia i desenvolupament sos-

tenible arrelat al territori i amb ocupació de 
qualitat i economia diversificada (incloent-hi 
l’ús de noves tecnologies). Amb Jocs d’Hivern 
o sense, no es poden buscar excuses per no 
invertir en els oblidats territoris de la Munta-
nya i en la Catalunya buidada en general, que 
també existeix (encara que no sigui prou font 
de vots), i on, davant els creixents incendis 
forestals, també és hora de plantejar la gestió 
òptima dels nostres boscos (en gran quantitat 
però mal mantinguts) amb tasques de man-
teniment com la millor eina contra incendis 
per mitjà de persones perceptores d’ajuts 
socials per a treballs comunitaris, brigades 
municipals, població reclusa i, sobretot, usar 
animals com cabres o ovelles com a tallafocs 
naturals (bé usant els de santuaris animals 
o els de granja) i com a font de productes 
elaborats (formatges, llet, etc.) per també 
assolir la sobirania alimentària i recuperar 
l’agricultura com el cor de l’economia.

Toni Yus Piazuelo

Amb Jocs o sense,  
inversió a la muntanya

Vivim desastres naturals, hi 
ha països en guerra i summa-
ment pobres però, sobretot, 
patim ansietat, tenim pors, 
reprimim la ràbia i, en ocasi-
ons, ens sentim tristos. És això 
nou en l’ésser humà? Òbvia-
ment, no.

Existeix una frase d’una 
ment sorprenent que de-
ia: “Amb els anys he après 
que quan un pren una deci-
sió, la por disminueix; saber 
el que cal fer fa que la por 
desaparegui.” 

I acabaré dient: “El temor 
no és més que una barrera per 
aconseguir el que es vol.”

PeRe seRReT Besa

La censura desigual

Sr. Director:
Quan no és per naps, és per 

cols. La qüestió és que TV3 xu-
cla càmera cada dos per tres. 
En els programes informatius, 
els agrada refregar-nos pels 
morros que són la cadena au-
diovisual més vista del princi-
pat. Poc es refereixen, però, al 
deute econòmic endèmic que 
arrosseguen des que el món 
és món: un forat que tapa el 
pressupost de la Generalitat, 
que cobrim tots els catalanets. 
El seu import frega els 250 mi-
lions d’euros/any, enfront dels 
aproximadament 165 d’ETB, l 

País Basc. Que el sou del seu 
director sortint ultrapassi els 
120.000 ho trobo de jutjat de 
guàrdia. Ben a prop del que co-
bra el president de la Generali-
tat, que també trobo exagerat.

Fins fa dues setmanes es po-
dien presentar candidatures 
pel càrrec que es resoldran 
mitjançant un concurs públic. 
Abans no s’acabi l’estiu, hem 
de sortir de dubtes. Ara bé, no 
puc admetre ni entendre les 
interferències polítiques –per 
part d’ERC, PSC i Junts– a 
l’hora de remenar les cireres. 
Una entitat del món de la co-
municació i tot l’entrellat que 
s’aixopluga dessota el paraigua 

de la CCMA hauria de tenir 
criteris empresarials d’eficièn-
cia absoluta. Els altres serrells 
caldria situar-los fora de tot 
aquest àmbit.

En aquesta conjuntura, po-
sats a afegir més elements crí-
tics, dos estilistes del programa 
Els matins van convertir la ca-
sa en una riota fa gairebé dues 
setmanes. En una entrevista 
a la portaveu de l’executiu 
(Patrícia Plaja), van optar per 
“ajustar” el solc o canaleta del 
seu escot. Forçant –amb calça-
dor– una teòrica pausa publici-
tària de 25 segons, aprofitaren 
l’avinentesa per inserir-hi uns 
rètols escrits que li tapaven “la 
pitrera”, alhora que enganxa-
ven unes agulles a l’esquena 
del seu vestit. Quina ridicu-
lesa! Polèmica servida! Voler 
adduir, després, una suposada 
incomoditat a la convidada és 
pixar fora de test. Sense més 
comentaris.

Posats a demanar i suggerir, 
els pregunto què fan les pre-
sentadores d’informatius o la 
meteoròloga Gemma Puig amb 
sabates de taló, al plató? Millo-
ren continguts o potser fan mal 
d’ulls? I encara un altre tema 
prou punyent que es passen 
pel folre del clatell: per quins 
set sous no compleixen fil per 
randa la normativa europea 
que prohibeix taxativament 
qualsevol tipus de publicitat 
als espais de telenotícies?

Ben púdics, puritans i car-
ques en certs temes i amb mà-
niga ampla –i passant de tot– 
en altres! Anem –o, millor, 
van– malament. Que no ens 
vulguin vendre gat per llebre. 
No ens llepem el dit.

JoseP BallBè 

Hi ha pressa per a tot

Sr. Director:
Perquè tot és urgent. Vi-

vim en un permanent estat 
d’angoixa i en un sotsobre 
interior que exterioritzem 
amb actituds poc amables. 
En tal estat de coses hom es 
pregunta quina postura hem 
d’adoptar per mantenir la 
calma i les bones maneres en 
qualsevol circumstància. No 
és tasca fàcil, però, si ens mi-
rem al mirall, potser veiem 
una cosa que no ens agradi, 
perquè, en estar sotmesos a 
la tirania de les presses per a 
tot, torcem el gest, la mirada i 
les formes i ens convertim en 
aquesta persona que estem 
veient a l’altre costat que ens 
desplau profundament. Potser 
el fet de veure’ns a nosaltres 
mateixos en aquest estat per-
manent de tensió i d’angoixa 
generi un sentiment de ridícul i 
de rebuig d’aquest altre jo que 
desconeixíem. 

Un sentiment que ens pot fer 
canviar el pas per trobar-nos 
a nosaltres mateixos i plantar 
cara a l’estrès, a aquest fantas-
ma invisible que ens domina 
i que ens fa actuar sota una 
pressió poc recomanable.

enRique sTuYck

El rei presidirà 
l’entrega de 
despatxos a Talarn
z El rei Felip VI presidirà per 
primera vegada des de l’any 
2019 l’entrega de despatxos 
als nous sergents a l’Acadèmia 
General Bàsica de Suboficials 
de Talarn.

dimarts      05
Comença a Seròs 
el primer Fruit 
Music Festival
z Amb Dr. Prats com a cap de 
cartell, dissabte se celebrarà la 
primera edició del Fruit Music 
Festival de Seròs al camp de fut-
bol d’aquesta localitat del Baix 
Segre.

dissabte     09
Torna a les piscines 
de Lleida el ‘Mulla’t 
per l’esclerosi’
z La solidaritat tornarà diumen-
ge a les piscines de totes les 
comarques de Lleida amb una 
nova edició del Mulla’t per l’es-
clerosi múltiple sense restriccions 
sanitàries.

diumenge 10

aquesta setmana

Envieu la vostra carta a cercle@segre.com. Podeu trobar-ne una selecció més àmplia a 

enquesta
la pujada de preus us ha

fet modificar les
vacances d’estiu?

Voteu i deixeu un comentari a  
www.segre.com

17033

cfarre
Resaltado

cfarre
Resaltado



7Segre 
Dilluns, 4 de juliol del 2022

lleida i comarques
www.segre.com

Incendi en un magatzem a Belianes i 
un habitatge a Lleida ciutat.

p. 9

acn
❘ La poBLa De segur ❘ La Diada dels 
Raiers de la Noguera Pallaresa 
va tornar a ser aquest cap de 
setmana la gran festa del Pi-
rineu que era abans de la pan-
dèmia. Per celebrar el retorn a 
la normalitat, dissabte va te-
nir lloc una baixada inèdita per 
l’Argenteria, un dels trams més 
espectaculars del congost de 
Collegats, i tres embarcacions 
amb sis tripulants cadascuna 
van fer la tradicional baixa-
da d’uns sis quilòmetres, que 
transcorre el riu des de la presa 
de la Llania fins al pont de Cla-
verol. Totes les embarcacions 
van arribar a la destinació.

L’Associació Cultural de Ra-
iers de la Noguera Pallaresa ret 
així homenatge a l’antic ofici 
del transport de fusta pels rius, 
en la 44a edició d’aquesta festa. 
La presidenta de l’Associació 
Cultural de Raiers de la Nogue-
ra Pallaresa, Paula Dalmau, va 
destacar la tornada a la norma-
litat després de la pandèmia. 
“No hem de deixar mai de bai-
xar els rais, però aquest any ho 
hem entomat amb més força, 
amb una baixada especial i or-
ganitzant una gimcana raiera”, 
va dir Dalmau amb referència 
al tram que va transcórrer per 
l’Argenteria, la paret de roca 
que tant va inspirar les obres 
d’artistes com Verdaguer o 

Un dels treis rais que ahir van solcar el tram de la noguera Pallaresa des de la presa de Llania fins al pont de claverol.

eDgar aLDana

tradicions festes

La Pobla de Segur rememora l’ofici dels 
raiers amb una diada de nivell prepandèmia
Tres embarcacions fetes de troncs de fusta van baixar amb sis tripulants cadascuna per la Noguera 
Pallaresa || Es tracta de la 44a edició de la festa, que vol donar una visió global d’aquest vell ofici

eDgar aLDana

Expectació ■ Com cada any, centenars de persones es van atansar a la riba de la Noguera Pa-
llaresa per veure l’arribada de les embarcacions, una manera d’iniciar els més petits en aquesta 
tradició pirinenca.

Endesa augmenta 
el cabal del riu  
per a l’ocasió
■ Perquè les embarcaci-
ons poguessin baixar per 
la Noguera Pallaresa, En-
desa va augmentar ahir el 
cabal mitjançant la posa-
da en funcionament de les 
centrals de la Torrassa i 
Llavorsí. 

El va mantenir cons-
tant en 25 metres cúbics 
per segon entre les 10 del 
matí i les 14 del migdia a 
la presa de Sossís. Històri-
cament, els raiers cons-
truïen les embarcacions 
amb troncs i les conduïen 
riu avall per transportar 
la fusta dels boscos del 
Pirineu fins a arribar al 
litoral. 

A causa de la construc-
ció de preses i a la millora 
d’infraestructures, l’ofici 
va anar desapareixent.

Gaudí. Es tracta d’un tram amb 
més dificultat tècnica a causa 
de l’acanalament del riu, l’aug-
ment de la velocitat de l’aigua, 
la gran quantitat de revolts i 
remolins i la profunditat, però 
els joves raiers de la Pobla de 
Segur es van preparar nave-

gant-lo els dies previs a la festa 
amb ràfting. Dalmau, que va 
baixar ahir amb el primer dels 
tres rais, va reconèixer que du-
rant el recorregut “tens molts 
sentiments alhora, com tensió i 
nervis, però sobretot emoció”. 
Per la seua banda, Roger Plana, 

que fa cinc anys que participa 
en la baixada, va destacar que 
“és necessari mantenir la festa 
per commemorar un ofici tan 
antic i perquè la diada crea mol-
ta germanor al poble”. Un altre 
dels participants, Lluís Sandiu-
menge, que fa un any que viu i 

treballa com a professor al Pont 
de Suert i que aquest any va 
viure la seua primera baixa-
da, va dir que “m’han acollit 
molt bé, i encara que m’han 
avisat que hi ha punts com-
plicats, sé que vaig amb gent 
experimentada”.
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