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Pirineus

Amb la nova pista Eth Coret, 
que estrenarà aquesta tempora-
da 2019/2020 Baqueira Beret, 
l’estació aranesa arribarà als 167 
quilòmetres esquiables. Aproi-
tant la col·locació del sistema de 
producció de neu, aquest estiu 
s’han remodelat les pistes Peülla, 
Pleta del Duc, Cap a Baqueira i 
Debutants. Aquesta millora es 
tradueix a un total de 50 nous 
aparells que garantiran la neu. La 
suma total de productors de neu 
en l’actualitat és de 710, amb ca-
pacitat per produir neu per a la 
meitat de les pistes de l’estació. 
Amb un total de 112 pistes aba-
lisades i 3 itineraris forapista, la 
longitud total serà de 162 km de 
pistes senyalitzades i 5 quilòme-
tres d’itineraris. En total seran 
167 km esquiables distribuïts en 
una àrea de 2.273 hectàrees.

L’estació estrenarà el Baquei-
raPASS, un nou suport del forfet 
que ofereix a l’esquiador major 
comoditat adaptant-se a les se-
ves necessitats. Es tracta d’una 
targeta personal que proporcio-

na al titular una àrea privada on 
podrà realitzar diverses gestions 
com consultar i actualitzar les 
seves dades o consultar les factu-
res, personalitzar les comunica-
cions. Però el principal avantatge 
és que podrà recarregar el seu 
BaqueiraPASS o el de familiars i 

amics per a tota la temporada o 
per dies a preus reduïts i sense 
haver de passar físicament per 
taquilles. Aquest any l’estació 
aranesa comptarà amb la com-
petició d’esquí alpí OPA-Alpen 
Cup destinada a la categoria 
U16 en la qual es podran veure 

els futurs talents de la Copa del 
Món de l’11 al 13 de febrer. Els  
campionats d’Espanya-Movistar 
d’Snowboardcross, Skicross, Slo-
pestyle es disputaran a Beret del 
27 al 29 de març amb els millors 
riders de la península buscant 
l’or dels nacionals.

Baqueira Beret oferirà un total 
de 167 quilòmetres esquiables
L’estació compta amb 710 canons per produir neu després dels 50 nous aparells instal·lats

Val d’Aran

Esquiadors pujant amb un telecadira a l’estació aranesa de Baqueira Beret.
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La Cuina

Demà dimecres tindrà lloc a la 
Seu la inauguració de l’exposi-
ció dels treballs seleccionats 
i premiats en la 5a Mostra 
d’Arquitectura de les Terres 
de Lleida i 5è Premi Ignasi Mi-
quel per a joves arquitectes, 
organitzada per la demarcació 
de Lleida del Col·legi d’Arqui-
tectes de Catalunya (COAC) 
amb la col·laboració de la Di-
putació de Lleida i l’Ajunta-
ment de la Seu. L’exposició, 
que prèviament es va poder 
veure a Lleida, Cervera i Ba-
laguer, es podrà visitar ins a 
l’11 de desembre a la sala La 
Cuina del centre cultural Les 
Monges. La demarcació de 
Lleida del COAC convoca cada 
4 anys la mostra d’arquitectu-
ra de les Terres de Lleida i el 
Premi Ignasi Miquel per a jo-
ves arquitectes amb la volun-
tat de premiar i reconèixer la 
millor arquitectura feta a les 
terres de Lleida els darrers 
anys. En l’exposició es podran 
veure totes les obres presen-
tades a la mostra i els 27 pro-
jectes seleccionats pel jurat.

La mostra 
d’arquitectura 
de Lleida visita 
la Seu d’Urgell
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