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Baqueira Beret estrenarà un
telesquí per baixar esquiant
dels 2.610 metres als 1.500
El nou remuntador és la principal novetat de la
temporada, que comença l’1 de desembre
CARME QUINTANA
@CarmeQuintanaPr
Baqueira

Baqueira Beret eleva aquesta
temporada la seva cota màxima,
que passa a ser de 2.610 metres,
al Cap de Baciver, i el seu desnivell també augmenta aconseguint
els 1.100 metres. Es tracta de la
principal novetat de la propera
temporada d’esquí, on entrarà en
funcionament el nou telesquí de
Baciver.
L’estació afirmava ahir en un
comunicat que “la mítica muntanya que presideix de manera
imponent Beret i Orri, el Tuc de
Baciver, mereix donar nom a la
nova àrea que serà esquiable en
part de la seva cara Est, destinada
a experts a partir d’aquesta temporada”.
Amb el telesquí Baciver l’estació guanya també 100 m de desnivell arribant al seu punt més alt
als 2.610m del Cap de Baciver i
per tant oferint uns descensos
de més de 1.100m fins a la base
a Baqueira 1500. La longitud del
remuntador és de 1,7 km en els
quals supera 400m de desnivell durant el trajecte que ofereix
unes vistes úniques de la Cara
Nord.

Detecten
tres llops que
habiten al
Pirineu
Tècnics de la Generalitat de
Catalunya encarregats de les
tasques de seguiment del llop
han detectat fins a 17 exemplars des de l’any 2000, quan
es té constància que l’animal
va tornar a aparèixer a Catalunya. D’aquests, n’hi ha tres que
estan localitzats en el moment
actual, els quals són mascles i
d’origen francoitalià i es troben
a les comarques del Ripollès,
la Cerdanya i entre el Solsonès
i l’Alt Urgell. La Seu d’Urgell va acollir durant el dia d’ahir
una jornada tècnica al voltant
d’aquesta temàtica.

Organitzen
trobades a
Tremp en la
lluita contra
el càncer
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De les cinc pistes noves, totes elles vermelles i per tant de
dificultat, destaca la que porta
el nom clau de “Baciver” ja que
té 405 m de desnivell, una longitud que supera els 2 km i una
pendent mitjana del 19%. També mereixen especial esment la
més pendent amb un 21% que és
“Ta Tq Baciver” i la més fàcil del
conjunt “Estanholes” que compta amb 150 m de desnivell, el seu
pendent mitjà serà el més suau.
Els altres dos traçats que completen l’oferta en aquesta zona són
“Orqueta” i “Roca Blanca”.

Els quilòmetres esquiables
arriben ara als 165
Amb la nova àrea a Baciver, l’estació passa a disposar de 2.273
hectàrees de terreny esquiable.
El nou telesquí al Cap de Baciver augmenta també els quilòmetres esquiables del complex
i que ja arriben a 165 (contant
5 quilòmetres d’itineraris fora-pista) i les pistes abalisades
passen a ser de 111, segons in-

formà ahir l’estació.
Pel que fa a Beret, s’ha inclòs
com a nova pista el FunPark estrenat a mitjans de la passada
temporada a l’àrea de Beret i
que discorre paral·lel a la pista
de Clot der Os. Els més petits (i
no tan petits) podran descobrir
un traçat de 1.750 m de longitud de pista blava.

Presenten un documental
a la Seu sobre les curses
de muntanya al Pirineu

FOTO:/ La periodista Eva Clausó, gravant una de les curses aquest estiu

El Cadí Circuit Fer de curses de
muntanya ha complert deu anys
i per celebrar-ho, el proper 2 de
desembre a les 16:00 la sala de
Sant Domènec de La Seu d’Urgell,
presentarà el documental: Units
per les muntanyes, sota la direcció de la reportera urgellenca, Eva
Clausó. Aquell mateix dia també
es farà l’entrega de premis de la
temporada que va començar el
passat mes de març amb la Vol-

ta a Peramola. Segons el president de la Unió Excursionista
Urgellenca, Xavier Escribà “amb
el documental hem volgut donar
una visió diferent de les curses de
muntanya a la qual no hi estem
acostumats, on es barreja la vida
als pobles i l’experiència dels corredors, tots ells amb un mateix
comú denominador: les muntanyes”. Clausó ha filmat durant tot
l’estiu diferents curses.

L’Aecc-Catalunya Contra
el Càncer Junta Local de
Tremp ha organitzat una
prestació de suport a familiars de persones afectades
de càncer. Es tracta de trobades mensuals de suport
mutu entre familiars de
persones afectades de càncer facilitat per el psicòleg
de l’aecc , amb el suport
l’Ajuntament de Tremp, la
Diputació de Lleida i l’Obra
Social la Caixa. S’ha iniciat
aquest mes i les properes
es faran el 26 de novembre
i el 10 de desembre.

Foment
millorarà el
ferm de l’A-22
fins a Lleida
El Ministeri de Foment ha formalitzat el contracte d’obres
de rehabilitació del ferm de
l’autovia A-22, entre les poblacions de Siétamo, a la província
d’Osca, i el límit provincial amb
Lleida. Després de realitzar un
estudi de les necessitats existents, s’han projectat aquestes
obres de rehabilitació del ferm
per allargar la vida útil del paviment i millorar la comoditat i
seguretat dels usuaris, segons
informà ahir la Subdelegació
del Govern a Lleida.

