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Baqueira Beret posarà en 
marxa aquesta temporada 
un nou remuntador a Beret 
Les principals novetats de l'es
tació de Baqueira Beret per a la 
temporada 2022-2023 es tro
ben un any més a la zona de Be
ret, amb el nou remuntador TSD 
Dossau, que donarà accés a no
ves pistes i a un total de 170 km 
esquiables entre les 4 àrees del 
dominL 

Les novetats no acaben a les 
pistes i van més enllà. Baqueira 
estrena pàgina web amb majors 
funcionalitats, més agilitat en 
la navegació i usabilitat per als 
usuaris. De la mateixa manera 
es continua millorant les inte
gracions dels diferents produc
tes com la recàrrega del Baquei
raPASS i el BaqueiraTICKET, les 
reserves de material al SkiServi-

Tremp ofereix una 
formació pràctica 
sobre la tècnica de 
I nedr s ca 

L'Ajuntament de Tremp aquest 
octubre, a través del programa 
"Treball als Barris" ha ofert una 
nova formació pràctica en pe
dra seca, adreçada específica
ment a persones interessades 
en la rehabilitació del patrimo
ni rural. La formació ha anat a 
càrrec de Marc Cortina Grau, 
enginyer i impulsor del Museu 
de camms, un museu a l'aire 
lliure que recupera, i divulga el 
llegat dels camins antics. 

El giny donarà 
accés a 170 
quilòmetres 
esquiables 

ce, la inscripció als parcs infan
tils Baqueira SNOWCAMP o la 
disponibilitat d'allotjament i ex
periències amb Viajes Baqueira. 
La nova remodelació del tele
cadira Dossau ha portat amb si 
noves pistes com són Montgarri 
(vermella) i Passada d'Auba {bla
va), aquesta última a la zona del 
Colhet de Marimanha. 

Jornada de 
recollida de residus 
a l'estació de 
Boí Taüll 
L'estació d'esquí de Boí Taüll i 
el Parc Nacional d'Aigüestortes, 
juntament amb la col·laboració 
del Consell Comarcal de l'Alta 
Ribagorça i l'lES Pont de Suert 
van acollir el passat 6 d'octubre 
una jornada de recollida de re
sidus entorn de l'estació d'es
quí de Boí Taüll. A la iniciativa 
van participar 44 alumnes de 
4t ESO i del cicle d'ambientals, 
així com professores i personal 
de BoíTaüll. 

Asaja informa de la llei de 
crema de restes vegetals 
L'organització agrària Asaja va 
fer ahir a la ciutat de Lleida una 
reunió informativa sobre la cre
ma de restes vegetals. l'orga
nització recorda que la nova llei 

estatal de residus no permet la 
crema de restes vegetals a l'en
torn agrícola 1 silvícola. Només 
per motius fiitosanitaris o per 
prevenir incendis. 

La Vall Fosca estrena 
r Escola dI Oficis de 
Muntanya, al Pallars 
S'impartirà formació reglada amb 
l'objectiu de recuperar velles feines 
Envall 
MARTA LLUVICH (ACN) 

Envall, un petit poble de set ha
bitants del Pallars Jussà, ha es
trenat l'Escola d'Oficis de Mun
tanya. Es tracta d'un centre que 
impartirà formació reglada i re
coneguda pel SOC i organitzarà 
cursos d'oficis tradicionals. De la 
formació professional en destaca: 
apicultura; construcció i rehabili
tació de muntanya; guarda de re
fugi i albergs de muntanya i man
teniment i instal· lació d'energies 
renovables. Es vol que la forma
ció estigui molt vinculada al terri
torL Pel que fa als oficis es vol rei
vindicar i recuperar aquells que 
havien quedat en l'oblit, adap
tant-los a les noves necessitats. 
Les instal·laciÓns estan dins el Re
fugi Casa Bigodé, un equipament 
que ofereix als assistents als cur
sos allotjament. Pendents de ser 
acreditats centre coHaborador 
del SOC (Servei d'Ocupació de Ca
talunya), a través del qual podran 
oferir diversos dels cursos homo
logats, aquesta setmana ja s'han 

estrenat amb algunes formacions 
com la de motoserra. Ho han fet 
amb un grup reduït d'alumnes, 
donat que la formació es vol que 
sigui molt personalitzada. Els 
alumnes han pogut aprendre a fer 
anar una motoserra amb classes 
pràctiques i teòriques. Destaca el 
fet que és un centre homologat 

pel Departament d'Educació per 
impartir Programes de Formació 
i d'Inserció (PFI), com el PFI d'Au
xiliar d'Activitats Forestals. Marta 
Villagrassa, de l'Escola d'Oficis de 
Muntanya, va dir que més enllà 
de formar a gent, l'escola d'oficis 
també persegueix ajudar a trobar 
feina i arrelar la gent al territori. 

El nou Bo Cultural Jove de l'Estat 
també es pot tramitar a Correus 
Els aproximadament 4.000 jo
ves lleidatans que aquest 2022 
compleixen 18 anys i que poden 
beneficiar-se del Bo Cultural Jo
ve de 400 euros que impulsa el 
Ministeri de Cultura i Esport po
den també tramitar la sol·licitud 
a qualsevol de les 28 Oficines que 
Correus té repartides a diferents 
poblacions de la província de Llei
da. Així ho va explicar ahir el sub
delegat del Govern a Lleida, José 
Crespín, en la visita que va fer a 
l'Oficina de Correus de Tàrrega 
acompanyat pel Cap de Sector 
de la Xarxa d'Oficines de Correus 
de Lleida, Jordi Molins, i la direc
tora d'aquesta oficina de l'Urgell, 
Montse Cunillera. El termini per 
presentar la sol·licitud, que es va 
obrir a finals del passat mes de 
juliol, finalitzarà aquest proper 

Crespín visità ahir l'oficina de correus de Tàrrega 

31 d'octubre després que el Mi
nisteri hagi ampliat el termini ini
cialment previst que acabava el 

passat 15 d'octubre. "És una bo
na eina per potenciar i incentivar 
el consum cultural", afirma. 
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