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Baqueira Beret dona el tret de 
sortida a la temporada d/ esquí 
amb 44 quilòmetres-de pistes 
El director comercial de l'estació parla d'un inici "perfecte" i 
confia que la setmana vinent es pugui ampliar la zona esquia ble 
Baqueira Beret, a Na ut 
Aran, ha estat la primera 
estació en Inaugurar la 
temporada d'esquf a 
Catalunya alxf com a la resta 
de l'estat espanyol, amb 44 
quilòmetres de pistes, un 
23% dels 170 quilòmetres 
que suma enguany. 

Baqueira 
REDACCIÓ/ ACN 

El director comercial de l'estació, 
Xavi Ubeira, va parlar d'un inici 
de temporada "perfecte i iHusio
nant." pel bon temps i les bones 
condicions de la neu, i çonfia que 
de cara a la setmana vinent es pu
guin obrir més pistes coincidint 
amb el pont de la Puríssima. 

explicar que tenien moltes ganes 
de començar la temporada i tam
bé van admetre que s'han t robat 
amb unes condicions de neu mi
llors de les que s'esperaven. 

Pel que fa a la temporada d'hi
vern, Ubeira es va mostrar opti
mista i va assegurar que ja tenen 
moltes reserves. Per una banda, 
va explicar que el client francès 

• 

Hi ha dates 
plenes per 
Nadal i el 

mes de febrer 

està "responent" i que ja tenen 
dates plenes, com ara les vacan
ces de Nadal o el mes de febrer. 

La gent gaudeix d'una neu pols 
impressionant i amb unes condi
cions desitjades per a aquest ini
ci", va valorar el director comer
cial de Baqueira Beret, que va 
destacar la importància de poder 
obrir portes la setmana anterior 
al pont de la Puríssima perquè 
doni temps a tenir-ho tot prepa
rat abans que l'estació estigui a 
"ple rendiment". 

FOTO: Anna Berga (ACN) I Un grup de tres amics equipats amb esquís i una taula de surf de neu 

Baqueira Beret ha obert des
prés de realitzar inversions per 
valor de 17,6 milions d'eu ros, que 
s'han destinat principalment a 
la construcció del nou telecadira 
Dossau, a l'àrea de Beret. La re
modelació ha portat noves pistes 
i han permès ampliar el domini 
esquiable fins als 170 quilòme
tres actuals. 

Ahir dissabte es van obrir 40 
quilòmetres de pistes i des de 
l'estació confien poder ampliar 
aquesta xifra en els propers dies, 

davant la previsió de noves neva
des i segons la neu artificial que 
puguin produir. Actualment a Ba
queira hi ha entre 30 i 40 centí-

Els Raiers de la Noguera 
Pallaresa, a punt de ser 
Patrimoni de la UNESCO 
L'Associació dels Raiers de la No
guera Pallaresa prepara un acte 
de celebració per si els Raiers de 
la Noguera Pallaresa, Festa Tradi
cional d'Interès Nacional des del 
2002, són declarats també Patri
moni Immaterial de la Humanitat 
per la UNESCO. Tot apunta que sí i 
que la resposta definitiva se sabrà 
el dijous 1 de desembre. L'entitat 
celebrarà la declaració en un ac
te conjunt amb l'Ajuntament de 
la Pobla de Segur el dissabte dia 

Preparen una 
festa el dia 
3 a la Pobla 

3 de desembre en el que serà el 
nou espai del Museu dels Raiers 
de la Pobla. L'acte central con
sistirà en un programa de ràdio 
en directe amb connexions amb 

metres de neu i la previsió és que 
aquest gruix vagi en augment. 

Bona part dels esquiadors que 
van estrenar la temporada ahir 

Rabat (el Marroc), on se cele
bra la convenció per a la salva
guarda del Patrimoni Cultural 
Immaterial, i convidats en diferit 
de membres d'associacions raiers 
d'arreu del món. 

A finals del mes d'octubre, 
l'òrgan d'Avaluació de la UNES
CO reunit a París va recomanar la 
candidatura conjunta dels Timber 
Rafting (Alemanya, Àustria, Repú
blica Txeca, Letònia i Polònia, pa ís 
que encapçala la candidatura) 
per inscriure's i ingressar a la llista 
representativa del Patrimoni lm
material de la Humanitat. Aques
ta candidatura té els millors au
guris per tal que l'antic ofici de 
raiers sigui declarat Patrimoni lm
material de la Humanitat. 

són veïns de l'Aran, els Pallars i 
gent amb segones residències a 
la zona, va explicar U bei ra. Alguns 
amants dels esports de neu van 

La CHE presenta als v~ïns 
un projecte de restauració 
fluvial a la Vall de Boí 
Tècnics de la Confederació Hi
drogràfica de l'Ebre (CHE) van 
presentar a l'Ajuntament de la 
Vall de Boí el projecte de gestió 
del risc d'inundació i restauració 
fluvial al riu Noguera de Tor. Du
rant la jornada es va explicar el 
projecte als veïns i es van escol
tar els seus suggeriments i pro
postes. Aquest projecte consis
teix en la recuperació d'antigues 
motes i cursos fluvials laterals 

en el tram comprès entre l'es
tret d'Erill la Vall i Barruera amb 
l'objectiu que, en cas de crescu
da del cabal, aquest perdi força, 
i eviti que afecti al nucl i urbà de 
Barruera, i que causi el deterio
rament de prats i de camins. A 
més, es renatura litzarà la zona 
amb espècies autòctones i es 
crearà un recorregut circular per 
bicicletes i vianants amb la cons
trucció d'una nova passarel·la. 
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