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Atrapen un presumpte 
piròman a l’Horta
N-230 || Una roda rebentada provoca un espectacular incendi agrícola entre 
Alfarràs i Castellonroi en un dia en què els Bombers van sufocar deu focs

lleida i comarques ❘ 7

itmAr fAbregAt

Dotacions aèries treballant al 
costat de l’N-230.

Multitudinària 
baixada de 
raiers a la Pobla

Guia ❘ 27

edgAr AldANA

jxCat diu que no 
pactarà amb el PSC 
si erC revoca el 
pacte de tàrrega
El conseller de Territori, Da-
mià Calvet, va instar ahir ERC 
a plantejar a la direcció de Jx-
Cat avui dilluns una proposta 
per “revertir els pactes amb els 
partits del 155” en 26 munici-
pis, inclòs Tàrrega, després de 
les crítiques dels republicans a 
JxCat al pactar amb el PSC.

panorama ❘ 11

Evacuada greu          
a Barcelona una 
nena de 16 mesos 
de la Mariola al 
caure d’un balcó

Una nena de tan sols 16 mesos 
va caure dissabte a la tarda al 
carrer des d’una finestra o un 
balcó del seu domicili, ubicat 
a la Mariola. Una ambulància 
del SEM la va estabilitzar al lloc 
de l’accident i la va traslladar a 
l’Arnau, d’on va ser evacuada, 
ja de matinada, en helicòpter 
fins a un centre hospitalari de 
Barcelona atesa la gravetat del 
seu estat.

lleida i comarques ❘ 7

Va ser traslladada des de 
l’Arnau en helicòpter

Traslladat a l’Arnau al bolcar 
amb el tractor a Bovera

Guia ❘ 29

esports | pàg. 14-15
motociclisme. la desena victòria de 
marc màrquez a Alemanya reforça el 
seu liderat i Àlex també guanya i va líder

1,30 €

| pàg. 18
bàsquet. espanya s’imposa a frança                   
a la final de l’eurobàsquet femení i  
torna a proclamar-se campiona

sortigosa
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Cultura. Colofó final del Fem Banda als 
Camps Elisis.

28
Música. La Ginesta posa música i dansa al 
túnel de l’A-2 de Cervera.

34

x. sAntEsmAssEs

Els raiers vencen la Pallaresa
La 41 edició dels Raiers de la Pobla reuneix 24 participants i, de nou, amb dos dones en dos de les 
quatre embarcacions || Malgrat alguna parada inesperada, la baixada va ser un èxit

tradicions festes

Dos raiers portant un dels rais per la Noguera Pallaresa.

EDGAr ALDAnA

EDGAr ALDAnA

La Noguera Pallaresa és un riu que fa que els raiers hagin d’estar completament concentrats durant la baixada, que requereix força i tècnica.

reDaCCió
❘ LA PoBLA ❘ Les dones han tornat 
a participar en els Raiers de la 
Pobla per la Noguera Pallaresa 
després de molts anys absents. 
Ahir es va celebrar l’edició nú-
mero 41 d’aquesta popular dia-
da, una tradició amb què es ret 
homenatge a aquest ofici histò-
ric del Pirineu català que servia 
per transportar carregaments 
de fusta pel riu fins al delta de 
l’Ebre. Els quatre rais (embar-
cacions), que van transportar 
24 rairers, van sortir a les 11.30 
hores des de la presa de Llania 
(Conca de Dalt) i van arribar 
poc abans de les 14.00 hores al 
Pont de Claverol (la Pobla), on 
els esperava un públic entregat 
que els va seguir tot el recorre-
gut de cinc quilòmetres.

“Ha estat una experiència 
molt intensa que sens dubte 
la repetiré”, va explicar Pau-
la Dalmau, una raiera a qui li 
ve de família. Per la seua part, 
Sílvia Hernández va explicar 
que, encara que van tenir algu-
na parada durant el recorregut, 
van saber reconduir la situació 
entre tots. “Ha sigut una molt 
bona experiència”, va manifes-
tar Hernández.

El president de l’Associació 
Cultural dels Raiers de la No-
guera Pallaresa, Eduard Bastús, 
va remarcar que la baixada re-
quereix força i tècnica. “És un 
riu divertit, té passos que has 
d’estar concentrat i això el fa 
més entretingut”, va subratllar.

El públic va seguir tota la bai-
xada i fins i tot alguns ho van fer 
amb autobús. “Crec que aquest 

any hi ha hagut més gent i és que 
és una festa consolidada”, va 
assenyalar Bastús. Al final de 
la baixada, els 420 socis de l’en-
titat van participar en un dinar 
popular i van posar punt final 
a la diada amb un ball.

Un mes abans de la festa, els 
raiers buscaran el material al 

bosc per lligar els troncs i cons-
trueixen les embarcacions per 
a la baixada. Ho fan seguint el 
mateix mètode que utilitzaven 
els raiers autèntics que es van 
dedicar durant segles a aquesta 
professió. Des de l’associació es 
vol donar una visió global de 
l’ofici.

EDFAr ALDAnA

Festa per a tots els públics ■ Petits i grans van acompanyar ahir 
durant tot el recorregut els raiers, des de la presa de Llania fins 
al Pont de Claverol.

Satisfacció ■ Paula i Sílvia van mostrar satisfacció i il·lusió d’ha-
ver participat en la baixada. Encara que van passar molts nervis 
i hi va haver alguna parada imprevista, hi tornaran l’any que ve.

EDGAr ALDAnA
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e. farnell
❘ bovera ❘ Un home va quedar in-
gressat ahir a la tarda a l’hospi-
tal Arnau de Vilanova després 
que un helicòpter del SEM el 
traslladés des de Bovera, on 
va bolcar amb el tractor per 
causes que es desconeixen.

Pel que sembla, l’home 
d’origen senegalès va perdre 
el control del vehicle quan es 
trobava treballant en una finca 
situada a uns quatre quilòme-
tres del nucli urbà. El tractor 
es va precipitar per un bar-
ranc i hauria fet alguna volta 
de campana abans d’atrapar 
aquest treballador establert a 
les Garrigues.

Un company que es va ado-
nar de l’accident va ser qui va 
avisar els serveis d’emergèn-
cies. Fins al lloc dels fets es va 
desplaçar una ambulància del 
SEM que després d’atendre el 
ferit va sol·licitar un helicòpter 
medicalitzat per traslladar-lo a 
l’hospital Arnau de Vilanova. 
En un primer moment a l’em-
pleat el van portar a Bovera 
d’on seria evacuat més tard 
fins al centre hospitalari llei-
datà. L’home es trobava cons-
cient, si bé li costava respirar 
i es marejava, segons va ex-
plicar a SEGRE l’alcalde de la 
població, Òscar Acero.

Una vegada a Lleida, l’home 
va quedar ingressat a l’hospital 
Arnau de Vilanova on a última 
hora d’ahir se li van practicar 

diferents proves mèdiques per 
determinar l’abast de les lesi-
ons que s’havia fet.

Dos víctimes mortals
Convé recordar que el 15 

de juny passat un veí de Tàr-
rega de 54 anys va morir al 
bolcar el tractor que conduïa 
quan treballava en una finca 

privada situada entre Vinaixa i 
l’Albi, a prop de l’encreuament 
de la carretera LP-7015 amb 
l’N-240. Es tractava de la sego-
na víctima mortal des de prin-
cipi d’any. El 22 de maig passat 
va morir un home de Guissona 
de 53 anys. En aquella ocasió, 
la víctima, agricultor i rama-
der, hauria baixat del vehicle 
en marxa per manipular algun 
objecte i va ser atropellat pel 
seu propi tractor.

Així mateix, el 24 de febrer 
passat el conductor d’un trac-
tor va resultar ferit greu des-
prés de bolcar el vehicle que 
conduïa en un camí al costat 
del municipi de Maials.

conScient
L’home estava conscient 
però li costava respirar                    
i es va marejar en  
diverses ocasions

Traslladat a l’arnau al bolcar 
amb el tractor a bovera
treballava en una finca a 4 km del poble quan va perdre el 
control del vehicle || Policontusionat al caure per un barranc

successos emergències

Vista panoràmica del municipi de Bovera.

segre

imatge del primer ‘encierro’ celebrat als Sanfermines.

Festivitats ‘encierro’

❘ PaMPLoNa ❘ Tres persones van 
resultar ferides per cornada  
ahir al primer encierro dels 
Sanfermines d’aquest any, 
que ha comptat amb un gran 
nombre de corredors.

Els tres nois que van re-
bre cornades van haver de 
ser traslladats al Complex 
Hospitalari de Pamplona, un 
d’ells en estat greu i els al-
tres dos amb un traumatisme 
cranioencefàlic.

La caiguda d’un toro a la 
part final del recorregut va 
generar un dels moments de 

més perill al quedar-se re-
tardat de la resta del ramat, 
però els corredors van acon-
seguir reconduir-lo i guiar-lo 
fins a la plaça.

D’altra banda, dissab-
te passat es va produir un 
enfrontament entre agents 
de la policia municipal de  
Pamplona i edils d’EH Bil-
du i Geroa Bai després 
que aquests últims inten-
tessin penjar una ikurriña 
a la plaça del consistori de 
pamplona, on va tenir lloc 
el txupinazo.

Tres ferits en el primer 
‘encierro’ als sanfermines

eFe

Investiguen la identitat del mort a Eroles
❘ TreMP ❘ Els Mossos d’Esquadra treballaven ahir en la inves-
tigació per confirmar la identitat del mort que van trobar 
dissabte al barranc d’Eroles, al Jussà. Amb tota probabilitat 
es tracta d’un home que vivia a prop del barranc i feia cinc 
dies que estava desaparegut. Els Bombers i Mossos van tro-
bar el cos dissabte al migdia.

Un home mor ofegat a la platja de Cubelles
❘ CUbeLLes ❘ Un home de 48 anys va morir ahir al migdia ofegat 
a la platja de Cubelles a Barcelona. L’home va ser tret de 
l’aigua per la resta de banyistes. Els serveis d’emergències 
que no van poder fer res per salvar-li la vida.

Mor Cameron Boyce, actor de 
Disney, als 20 anys
❘  Los aNgeLes ❘  L’actor i bal lar í 
nord-americà Cameron Boyce, 
de 20 anys, va morir ahir casa se-
ua casa, a Los Angeles. Boyce era 
conegut pels seus papers a les sèri-
es de Disney Channel. Va morir a 
conseqüència d’un atac relacionat 
amb una malaltia que tenia.

El Risco Caído de les Canàries, patrimoni de la Unesco
❘ graN CaNÀrIa ❘ L’Organització de l’ONU per a l’Educació, la 
Ciència i la Cultura (Unesco) va reconèixer ahir el llegat dels 
primers habitants de Gran Canària, al declarar el paisatge 
cultural de Risco Caído i les muntanyes sagrades Patrimoni 
Mundial. Aquesta zona abasta gairebé 18.000 hectàrees, 
alguna cosa més de l’11% de tota la superfície de l’illa.

Mor quan descendia un barranc a Osca
❘ osCa ❘ Un home de 54 anys i natural de València va morir 
dissabte ofegat quan descendia el barranc d’Estriviella, al 
Valle de Hecho a Osca. La víctima es va quedar bloquejada 
sota una cascada d’aigua.

música FestivaLs
aCN

L’elèctrica Dharma fa vibrar el Canet rock amb paraules de Cuixart
❘ barCeLoNa ❘ El festival de pop 
català, Canet Rock, va cele-
brar dissabte a Canet la seua 
sisena edició amb una forta rei-
vindicació política i social. El 

grup Elèctrica Dharma va fer 
vibrar el públic a l’interpretar 
amb les germanes i el nebot del 
líder d’Òmnium, Jordi Cuixart, 
Resistir és vèncer. També van 

actuar, entre d’altres, Els Pets, 
Xavi Sarrià o La Casa Azul. 
D’altra banda també es va ce-
lebrar el Rock Fest amb artistes 
com ZZ Top o Europe.
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