I

-

,

,

li-

l

,_'

~

•

NOVA EDICiÓ DEL TRADICIONARIUS I LA FESTA DELS RAIERS
Com ja és tradicional el primer cap de setmana de
juliol els raiers de la Pobla van tornar a organitzar
una gran diada raiera que va despertar, un any més
l'interès de nombrosos curiosos.
Els actes es van iniciar el dissabte amb el tradicional sopar dels raiers que com cada any va servir de
preludi a l'entrega de la ganxa d'or, que en aquesta
ocasió va recaure a títol pòstum a Moises Valencia
Calvo, que va ser recollida pels familiars. Amb
aquest lliurament es volia retre homenatge a una
persona que durant molts anys ha treballat en el
món delS raiers, especialment a Navarra, d'on era
fill.
Els actes van continuar el diumenge amb la tradicional baixada dels rais des de la presa de Llania.
En aquesta ocasió van baixar tres rais, amb la participació de l'exministre Josep Borrell i del conseller Ignasi Farreres.
Malgrat la pluja, unes 3.000 persones es van aplegar a l'entorn del riu per veure baixar els rais. Per
primera vegada un rai va "atropellar" un oagosarat
càmara que es trobava al mig del riu filmant. L'accident, però, no va revestir cap gravetat. Els actes
es van completar amb una gran actuació castellera dels castellers de Lleida, que a causa de la pluja

Com sempre la Diada dels Raiers va aplegar molta gent; malgrat la pluja,

es va haver de fer al pavelló polisportiu. Per últim, es
va fer el tradicional dinar al Bernadot, amb una nombrosa presència com en anteriors edicions.
Durant els dies de celebració de la festa raiera també
va tornar a repetir-se
una nova edició del
Tradicionarius que durant el cap de setmana va omplir alguns dels llocs més emblemàtics de la Pobla
amb grups de música tradicional diversa. Aquest any,
donades les restriccions pressupostàries no hi van
participar tants grups com en anteriors edicions, però
això va ser suplert amb la qualitat dels participants.

VIII MARXA CICLO TURISTA VERGE DE RIBERA
El passat dia 23 de juny l'Sprint Cielo Club Pobla va
organitzar una nova edició de la Marxa Cieloturista
Verge de Ribera.
Aquesta edició va tornar a ser un èxit rotund pel
que fa al nombre de participants vinguts d'arreu
de Catalunya.
Aquesta marxa és força original en el sentit que
després de la prova s'organitza el tradicional dinar
al Parc del Bernadot.
Aquest any, la prova va anar des de la Pobla fins a
la zona d'Enviny per tornar a la Pobla al migdia. En
total hi van participar més de cent corredors que
després es van reunir amb familiars i amics per
gaudir d'un dinar al Parc del Bernadot on s'hi van
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Després de la marxa es va celebrar un gran dinar al Bernadot.

aplegar més de 200 comensals per acabar el dia amb
un lluït ball.

