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LLEIDA I COMARQUES

Veïns de la Caparrella demanen més
seguretat davant dels robatoris
p.
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ESQUÍ BALANÇ

Més de 9.000 esquiadors fan front a les
temperatures gèlides a les pistes de Lleida

Boí, Port del Comte, Espot i Port Ainé, que van obrir aquest cap de setmana, asseguren que ha permès
el rodatge de cara al pont de la Constitució || Tots els canons en marxa i neu garantida
BB

M. MOLINA/R. RÍOS

❘ LLEIDA ❘ Prop de 9.000 persones van desafiar el mal temps
d’aquest cap de setmana i van
acudir a les pistes de Baqueira,
que va obrir la temporada el 18
de novembre, i Boí, Espot, Port
Ainé i Port del Comte que ho
van fer aquest divendres. Tavascan obrirà aquest dimecres
6 (vegeu SEGRE d’ahir). El temporal, que va deixar temperatures de fins a 16 graus sota zero
a les comarques de muntanya,
i sobretot el vent de més de 60
quilòmetres per hora (vegeu
el desglossament) van fer que
l’afluència fos escassa. Per l’estació aranesa van passar 2.000
persones dissabte, malgrat la
forta nevada, i ahir ho van fer
més de 5.000, ja que el temps va
millorar sensiblement.
Als complexos del Pallars Sobirà han entrat 1.950 persones
sumant els esquiadors d’Espot
i Port Ainé des de divendres.
L’afluència va ser molt discreta
a Boí Taüll i a Port del Comte. A
pesar de l’intens fred, les pistes
han pogut augmentar gruixos
que oscil·len entre els 15 i els
60 centímetres de neu nova que
garanteixen els gruixos òptims
per encarar un pont de la Constitució en què el Pirineu espera
una ocupació mitjana per sobre
del 80%.
De fet, segons el portaveu de
Boí Taüll, els sis establiments
hotelers que formen el resort
estan gairebé al cent per cent
de la seua capacitat. També ha
servit per ampliar els dominis
esquiables, que a Baqueira ja és

Més de 2.000 persones van passar per l’estació de Baqueira dissabte passat malgrat el mal temps.

de 110 quilòmetres. Les baixes
temperatures també han permès engegar a ple rendiment
tots els canons de neu.
Els responsables de les estacions que van obrir aquest cap
de setmana van coincidir que,
encara que no han estat uns
bons dies, sí que han servit per
posar en marxa els engranatges
i deixar-ho tot preparat de cara
al dia 6, en què s’espera el gruix
dels aficionats. Val a destacar
que Andorra també ha obert
les seues estacions, igual que
la comunitat d’Aragó.

Seròs, amb -8,2 ºC,
viu la seua nit més
freda en cinc anys
n La localitat de Seròs
va registrar ahir a la matinada una temperatura
mínima de 8,2 graus negatius. Segons va informar
el Servei Meteorològic
de Catalunya, la localitat del Segrià va viure la
nit més freda dels últims
cinc anys, ja que no havia
registrat valors així des
del febrer del 2012, quan
es va arribar a 8,8 graus
negatius. El dia d’ahir,
Vielha, amb 11,3 graus
negatius, va registrar la
temperatura més baixa
del conjunt de Catalunya.
A Oliola (-9,3), Tornabous
(-8,4) o Vilanova de Segrià
(-8,2) també hi va haver
valors molt freds.

EMERGÈNCIES

Rescatats dos esquiadors ferits a Baqueira
n Els bombers de la Generalitat van rescatar ahir en helicòpter dos esquiadors accidentats fora pistes de l’estació de
Baqueira. El primer rescat va
tenir lloc cap a les dotze del
migdia en una zona coneguda com la Vinyeta quan, per
causes que es desconeixen,

un esquiador, de 38 anys, es
va accidentar després de desprendre’s una placa de gel. Un
helicòpter dels GRAE es va
traslladar fins al lloc i, després de localitzar el ferit, el va
traslladar a l’hospital de Vielha, on va ingressar amb policontusions. Una hora i mitja

després va tenir lloc el segon
dels rescats, també fora pistes
de Baqueira. Un esquiador de
39 anys va patir una caiguda
i va haver de ser rescatat per
aire pels bombers. Va ser evacuat a l’hospital de Vielha amb
possibles fractures de tíbia i
peroné.

MAGDALENA ALTISENT

CONGRÉS EDUCACIÓ

USTEC fixa com a prioritats combatre la
segregació escolar i l’infrafinançament
M. MARQUÈS

❘ LLEIDA ❘ El sindicat d’educació
més important de Catalunya,
USTEC-STEs, va tancar ahir a
Lleida el seu XI Congrés, en què
es van fixar els reptes per als
propers quatre anys: combatre
la segregació escolar, aconseguir un millor finançament, que
els claustres siguin més participatius i que la contractació de
docents no vingui majoritàriament per part de la direcció
del centre.

Així ho va explicar ahir el
por taveu nacional, Ramon
Font, després de finalitzar-se
el congrés que va durar tres dies a l’hotel Condes de Urgel de
Lleida. Font va explicar a més
que s’han renovat els òrgans de
direcció del sindicat, amb un
30% de nous càrrecs.
Les crítiques a l’escola catalana i a la situació política actual
van marcar bona part del congrés. Els assistents van mostrar
el seu rebuig a les acusacions

d’adoctrinament als centres i
van reafirmar la seua posició
de defensa del dret d’autodeterminació de Catalunya. A més,
el sindicat va mostrar el seu suport unànime cap a Font, després que l’associació Hablemos
Español l’hagi denunciat per delictes d’odi i sedició. Es remeten
a unes declaracions del portaveu en què assegurava que “es
continuaria parlant de política
a les aules i no es realitzarien
classes en castellà”.

Un moment del Congrés celebrat al Condes de Urgel.

