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EL PALLARS JUSSÀ
ECONÒMIC I TURÍSTIC

Un any de
festes i fires

Aplec al castell

Fira de la Mel

CASTELL DE MUR
Té lloc el primer diumenge de maig.
Aquets any va ser el dia 5. Reuneix
centenars de persones i uns dels
actes més concorreguts és la
processó de les banderes.

ABELLA DE LACONCA
La població d’Abella de la Conca va
celebrar el 2 de juny una nova edició
de la Fira de la Mel amb l’objectiu de
posar en valor el treball dels
apicultors locals.

Unacomarcamarcadaper
l’explotaciódel’aigua
Els rius han estat l’eix de desenvolupament des de la tradició dels raiers
per baixar fusta al pla per la Pallaresa fins a l’explotació hidroelèctrica

E

l Pallars Jussà té una superfície de 1.290 quilòmetres
quadrats, més de 13.000 habitants i un total de 14 municipis. Pel seu emplaçament i per
la seva importància comercial
Tremp és la capital. Està format
per quatre unitats geogràfiques:
la Conca deTremp, al voltant del
cap de comarca; la Conca Dellà,
a l’entorn de la vila d’Isona; la
Conca de Dalt, al voltant de la

Pobla de Segur; el conjunt format per la vall Fosca, amb laTorre de Capdella com a centre; i
el terme paral·lel de Sarroca de
Bellera. Segons l’escriptor Pep
Coll, la llegenda conta que fa segles a la major part de Catalunya hi hagué una gran sequera
que va durar molt de temps i els
cereals que produeixen palla no
aixecaven ni un pam de terra,
fins al punt que no hi havia

palla ni per alimentar els rucs.
Al Pallars, en canvi, la pluja era
tan generosa que no es donava
aquesta circumstància i als pallaresos els sobrava palla. Per tal
de fer enveja a les comarques
veïnes del sud, s’acostumaren a
llençar la palla sobrera al riu, de
manera que cap al pla de Lleida
la Noguera Pallaresa baixava tan plena de palla que
els noguerencs s’avesaren

a dir que el riu venia de les valls
de la palla, és a dir, de les valls
pallareses, d’on ve el nom de Pallars, tan aplicable al Pallars de
baix (Pallars Jussà) com al Pallars de dalt (Pallars Sobirà). Els
rius Pallaresa i Flamicell marquen el territori.Així, l’aigua ha
estat el recurs més explotat de
la zona. Des de temps antics, la
força dels rius es va aprofitar per
moure molins i forges i per transC.C.P.J.

La Festa dels Raiers de la
Pobla és una de les més
importants de Catalunya.

portar la fusta cap a les terres
del pla amb les famoses armadies. De fet, la Festa dels Raiers
és una de les mes significatives
de la comarca. La Diada dels
Raiers se celebra des de 1979 el
primer cap de setmana de juliol
i rememora aquest mil·lenari ofici dedicat al transport fluvial,
molt important a la zona. L’organització va a càrrec de l’Associació de Raiers de la Noguera
Pallaresa, que amb la seva projecció internacional amb associacions similars van crear
l’Associació Internacional de
Raiers. La festa comença el dissabte al matí a la presa de la Llania, uns cinc quilòmetres riu
amunt, on té lloc el muntatge
dels rais seguint l’antiga i tradicional tècnica dels raiers pallaresos. Lliguen els troncs amb
les redortes fetes de bedoll i fixen les remeres amb les quals
governaran el rai. La tarda del
dissabte està plena d’activitats
relacionades amb els raiers que
tenen lloc al Museu dels Raiers
al proper poble del Pont de Claverol. La Pobla de Segur acull la
Trobada de Música Tradicional
al Pallars i tot el cap de setmana és ple de concerts, balls i tallers. El diumenge al matí té lloc
l’acte central de la festa amb el
descens per la Noguera Pallaresa. Els raiers van a la presa de
Llania i dalt dels rais comencen
el descens pel riu davant del
nombrós públic. El trajecte és
d’uns sis quilometres i durant tota la navegació les vores del riu
són plenes de gent que els anima. Els raiers, vestits a l’antiga, es passen l’estona manejant
el rem amb destresa per aconseguir que els rais naveguin sense embarrancar davant l’entusiasme d’un públic que creix cada any. El Jussà també és idòni
per a la pràctica de tots els esports de muntanya, especialment
l’excursionisme, però també la
caça i la pesca, i també guarda
importants tresors com les restes prehistòriques i romanes
d’Isona i Conca Dellà i els paisatges que brinda la vall, amb la
pujada al telefèric de l’estany
Gento, una zona marcada per
l’explotació hidrològica.

La Diada dels
Raiers de la Pobla
se celebra des de
l’any 1979
El descens del riu
es fa el primer cap
de setmana del
mes de juliol

