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COMARQUES

ESQUÍ INICI TEMPORADA

Tuixent-la Vansa i Lles de Cerdanya
obren avui les estacions de nòrdic

Primera vegada en els seus 40 anys que obren l’1 de novembre || Registres de 50
cm de neu fins als 4 metres a les cotes altes d’Alt Urgell, Alta Ribagorça i Aran
TUIXENT-LA VANSA

C. SANS

❘ LA SEU D’URGELL ❘ Les estacions de
Tuixent-la Vansa a l’Alt Urgell i
la de Lles de Cerdanya estrenen
avui la temporada més primerenca de la història del sector
del nòrdic del Pirineu català. La
de Lles de Cerdanya obre totes
les seues instal·lacions per a la
pràctica de l’esquí nòrdic i de
raquetes de neu. En canvi, la
de Tuixent-la Vansa obre avui
per a les raquetes i lloguer de
material i no serà fins dissabte
quan ja tindrà traçats els circuits
d’esquí nòrdic.
Albert Nadal, director de
l’estació de Tuixent, assegurava que “mai hauríem imaginat
estrenar la temporada a 31 d’octubre, gairebé un mes abans de
l’habitual quan com molt aviat havíem aconseguit obrir el

23 de novembre des de la seua
estrena a finals dels anys 70”.
“El tipus de neu és molt humida,
però estem treballant a compactar-la perquè aguanti el màxim
possible i sigui una bona base
per a la pràctica de l’esquí de
fons”, va afegir.
L’estació de l’Alt Urgell acumulava ahir gruixos de més de
cinquanta centímetres de neu,
una situació que li facilita l’arrancada de la temporada a l’inici
la tardor.
Les tempestes que els dos últims dies han escombrat el Pirineu català han portat importants nevades, per la qual cosa
algunes estacions de muntanya

EMPRESES

Nova firma
de software i
mòbils a la CEI
de Balaguer
❘ BALAGUER ❘ La firma Starshot
Solutions dedicada a producció d’aplicacions per a
dispositius mòbils, desenvolupament de software i
desenvolupament de noves
tecnologies entrarà a formar
part de la CEI de Balaguer a
partir d’aquesta setmana. De
fet, l’empresa fa uns mesos
que ja és present a la CEI i
ha comptat amb estudiants
en pràctiques de l’institut
Almatà de la capital de la
Noguera. L’empresa disposarà d’un espai a la zona de
coworking amb la perspectiva d’anar augmentant la seua
activitat a la ciutat. La firma
té seus a Lleida i els Estats
Units.

CERTÀMENS

Els jocs de
rol, al tercer
festival
del Pirineu

UN MES ABANS

Les estacions de nòrdic
tenien previst arrancar
la temporada el 30 de
novembre i 1 de desembre
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El director de l’estació de Tuixent-la Vansa, Albert Nadal, ahir a l’estació.

PRECIPITACIONS DE NEU I PLUJA
LOCALITZACIÓ

CM

L/M2

Bonaigua

32

20,7

Boí

48

Espot

CM

L/M2

Lac Redon (2.247)

408

-

48,4

Sasseuva (2.228)

25

1,8

21

54,4

Port del Comte

27

16,6

Vielha

2

2,7

Albesa

--

20,6

Montsec d’Ares

-

44,4

Os de Balaguer

--

42,3

han iniciat la preparació de la
temporada i la fabricació de neu
per aprofitar el pont del dia 1
de novembre, com han fet les
dos estacions lleidatanes i la de

LOCALITZACIÓ

Masella, que només tindrà una
pista operativa. Per la seua part,
les estacions d’alpí mantenen
l’obertura dels complexos per
al 30 de novembre i l’1 de de-

sembre. Des de dimarts passat
al migdia la pluja va deixar registres de fins a 54,4 litres a Espot; 48,4 a Boí; de 42,3 a Os de
Balaguer, i de 44,4 al Montsec
d’Ares o de 20 litres a Albesa.
Es preveuen noves nevades al
Pirineu a partir d’avui a partir
d’una cota de 1.800 metres. No
obstant, per a aquest pont les
temperatures s’estabilitzaran,
segons el Servei Meteorològic
de Catalunya.

Calamarsada
D’altra banda, ahir a la tarda
va granissar a la zona de Fraga
i Mequinensa, sense causar una
gran afectació en els cultius.

❘ LA SEU D’URGELL ❘ La Seu d’Urgell celebrarà del 9 a l’11 de
novembre la tercera edició
del Festival del Joc del Pirineu, que aquest any tindrà com a temàtica central
els jocs de rol. El director del
certamen, Xavi Socias, va remarcar que en aquesta edició
es pretén donar a conèixer
com funcionen els jocs a través d’activitats dirigits tots
els públics “pel seu potencial
lúdic, formatiu i educatiu que
aporten”. Així mateix, des
de la direcció van anunciar
que la quarta edició del certamen se celebrarà al febrer
per posicionar el festival del
Pirineu en el circuit d’esdeveniments d’aquest tipus a
nivell mundial.

