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Llei a 'apunta' hacia el espacio 
a través del Montsec y Alguaire 
..,.. Observatori Astronomic. Proyectan 
en las instalaciones de Sant Esteve de la 
Sarga una gran estación para gestionar 
los datos que envían los nanosatélites 

..,.. Aeroport d'Alguaire. El equipamiento 
del Segria acogerá un centro para 
probar nuevos motores de cohetes y una 
plataforma para hacer lanzamientos 

Lleida 1 PÁG.2D-21 
FOTO: OAdM-IEEC 1 Un proyecto ambicioso quiere convertir el Montsec en un referente de la gestión de satélites 

FOTO: Núria Gan:ía 1 Algunos manifestantes lanzaron piedras contra una oficina bancaria en Lleida 

Incidentes y pintadas tras la 
protesta por Hasel en Lleid!t 

La manifestación por el encarcela
miento de Pablo Hasel acabó con 
incidentes aislados y pintadas en los 
comercios y la Paeria. Lleida 1 PÁG.ll 
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Continuen els treballs a la 
cafretera entre Rialp i Llavorsí 
que va· patir una esllavissada 
Es preveu que durant el dia d'avui es reabrí la C-13 

llavorsí 
REDACCIÓ 

Les tasques per reobrir el tram 
de la C-13 entre Rialp i Llavorsí 
que divendres va quedar tallat 
per una esllavissada continuen 
durant el dia d'avui. Els operaris 
estan treballant amb maquinaria 
a la part alta del talús per tal de 
fer baixar la terra i les pedres que 
han quedat a mig caure. 

L'alcalde de Llavorsí, Josep Vi
dal, creu que avui es finalitzaran 
les tasques i es podra reobrir la 
cal~ada que, a hores d'ara, manté 
un pas alternatiu. El propi alcal
de ha explicat que ahir va rebre 
una trucada del director general 
de Polítiques de Muntanya del 
Departament de Territori i Sos
tenibilitat per informar-ti que es 
fara un nou estudi més exhastiu 
del terreny per tal de solucionar 
el problema de les esllav'issades 
en aquesta zona. 1 és que el des-

FOTO: Dept. Terrltorl/ Per circular es va obrir un pas alternatiu 

embre del 2019 es va produir una 
gran esllav·issada que va deixar 
durant més de 40 hores el nord 
del Pallars incomunica! amb el 
sud. Josep Vidal va manifestar la 
necessitat de fer "estudis geolo-

El Pallars Jussa gestionara 
directament el servei 
d' assisténcia domiciliaria 
L'organisme comarcal assumira 
directament la prestació del ser
vei d'assistencia domiciliaria, al
menys, mentre duri el nou procés 
de licitació. D'aquesta manera es 
garanteix la continu'itat del ser
vei sense afectació per als usua
ris que continuaran sent atesos 
per les professionals que ho feien 

fins ara. Aquest canvi en la gestió, 
que sera vigent a partir de dema, 
requerira d'una modificació del 
pressupost de 2021 per habilitar 
una assignació pressupostaria. 

Aquesta modificació es pre
sentara al pie i suposara el tras
pas de la dotació de la partida 
prevista per a prove'idors a la de 

gics" deis talussos, ja que la si
tuació, va reconeixer, "és preo
cupan!". Cal tenir present que la 
C-13 i, més concretament aquest 
punt, és una via molt propensa a 
partir aquest tipus successos. 

personal. Les 35 treballadores 
que prestaven el servei, un cop 
ha finalitzat el contracte de !'em
presa amb el Consell, a partir de 
dema, 1 de mar~, passaran a fer 
aquestes tasques estant en nomi
na del Consell Comarcal. 

El passat divendres ja van 
passar per les dependencies del 
Consell per rebre els equips de 
protecció corresponents, revisar 
i signar documentació i coneixer 
les persones que des de l'admi- · 
nistració comarcal coordinen el 
servei. El contracte amb !'empre
sa concessionaria va acabar ahir. 

FOTO: RG 1 Els premiats es donaran a coneixer a finals de mar~ 

Aparelladors Lleida i EPS:. 
Udl activen __ el Jurat del Xlé 
Premi Edifica de Fi de Grau 
Aparelladors Lleida, Col·le
gi d'Aparelladors i Arquitectes 
Tecnics de Lleida han configu
ra! aquesta setmana el Jurat del 
Xle Premi Edifica que reconeix el 
millor Treball de Fi de Grau deis 
estudis . d'Arquitectura Tecnica 
de I'Escola Politecnica Superior 
de la Universitat de Lleida (EPS
UdL), així com un accessit pel se
gon classificat. 

El Jurat d'aquest any esta for-

mat per les vocals de la Junta 
Directiva d'Aparelladors Lleida, 
Gloria Aldavert i Carmina Arbo
nés; el Cap d'Estudis del Grau 
d'Arquitectura Tecnica de I'EPS
Udl, Jérome Barrau; i el profes
sor del Grau d'Arquitectura Tec
nica de I'EPS-UdL, Gabriel Pérez. 

Els guanyadors seran anun
ciats a finals del mes de mar~ 
amb la presentació deis seus 
treballs. 

Acaba el concurs d'Instagram 
de la Vall de Boí amb més de 
40_0 fotografies participants 
El concurs d'lnstagram #elmeu
hivernvalldeboi engegat pel Pa
tronat de la Vall de Boí el pas
sat mes de gener finalitza avui. 
De moment s'ha~~ penjat unes 
400 fotografíes amb tematica 
de neu, romanic, activitats ... i els 
perfils són tant de gent de la co
marca com de visitants que van 

passar aquí les testes de Nadal 
i han compartit les seves foto
grafíes. Els premis consistiran 
en vals per gastar als comer~os 
i establiments de la Vall de Boí 
oferts per I'Ajuntament amb la 
finalitat d'incentivar el comen; i 
l'economia local. Els guanyadors 
es donaran a coneixer dimarts. 
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FOTO:OAdM-IEEC 1 lmatge de les instaHaéions de I'Observatori Astronomic del Montsec, a Sant Esteve de la Sarga, des d'on es connectara amb els nanosateHits 

la nova economia 
de l'espai esta en pie 
desenvolupament i les 
comarques de Lleida tindran 
un paper cabdal en el 
posicionament que busca 
Catalunya en aquest nou 
mercat. 

Lleida 
SERGI MARTÍ 

El Govern de la Generalitat, ambla 
coHaboració de l' lnstitut d'Estu
dis Espacials de Catalunya (IEEC}, 
ha llan~;at el pla NewSpace que té 
com a objectiu impulsar iniciati
ves que ajudin a Catalunya a posi
cionar-se en un lloc preferent en 
la nova economía emergent que 
suposa el sector aeroespacial. 1 
dins de tota aquesta estrategia, 
les comarques de Lleida jugaran 
un paper ímportant, gracies, per 
una banda, a I'Observatori Astro
nomic del Montsec i, per l'alt ra, 
a I'Aeroport de Lleida-Aiguaire. 
La Generalitat de Catalunya té 
previst llan~;a r el proxim 20 de 
mar~; el seu primer nanosatel·lit 
a l'espai de la ma de l'statt-up 
catalana Sateliot, des de la base 
de Baikonur, al Kazakhstan. Pero 

• 

[QAdM sera 
un referent 
en gestió de 
nanosatel·lits 

Alguaire tindra . un espa1 per 
provar motors 
nous de coets 

el seguiment d'aquest aparell i 
deis propers que té previst posar 
en órbita el Govern catala es fara 
des de les instal·lacions ubicades 
al Montsec. El director de I'IEEC, 
lgnasi Ribas, explica que s'ha es
collit aquesta ubicació per ter el 
seguiment perque té varis avan
tatges. El primer és que esta en 
un lloc elevat permet més temps 
de contacte amb els nanosatel
lits (que només es dóna mentre 

FOTO: ACN 1 El conseller Jordi Puigneró va visitar les instaHacions de I'Aeroport de Lleida-Aiguaire 

l'aparell esta en l'horitzó i aixo es 
produeix dos cops al dia i durant 
uns 15 minuts en aquest cas) . El 
segón, és que no hi ha contami
nació radioelectrica. "Fer aixo des 
de Barcelona seria impossible per 
l'alt grau d'emissions radioelectri
qu~s que embruten les freqüen
cies" explica Ribas. 

Actualment entre l'equipa
ment de I'Observatori per con
tactar amb els nanosateHits hi 

ha una estació terrestre d'Uitra 
Alta Freqüencia (UHF) i Molt Al
ta Freqüericia (VHF) que s'utilitza 
per enviar comandes als sateHits 
i una estació terrestre de Ban
da S que recull les dades cientí
fiques que envía l'aparell. Pero 
esta previst que en aquests pro
xims mesos s'ampli'i aquestes ins
tal-lacions amb un projecte molt 
ambiciós i amb una nova antena 
d'entre S i 7 metres de radi que 

funcionara amb Banda X, una 
tecnología molt més potent per a 
la transmissió de dades i que ha 
de permetre també que l'estació 
passi a formar part d'una xarxa 
internacional. 

El director de I' IEEC explica 
que aquesta nova instal·lació ser
vira per treballar amb els satel
lits propis, pero que no només té 
un objectiu científic sinó també 
comercial. La idea és poder ven-
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FOTO: OAdM·IEEC / Un deis aparells de I'Observatori del Montsec 

dre temps d'antena a qualsevol 
institució, empresa o entitat que_ 
vulgui gestionar els seus aparells 
des de Sant Esteve de la Sarga. 
"Aqt~esta tecnología posara I'Ob· 
servatori del Montsec al mapa 
mundial" diu Ribas que defensa 
que aquesta inversió s'ha de fer 
ara quan el mercat encara esta en 
plena expansió per posicionar-se 
de forma óptima en el sector 
abans que ho facin altres. 

Tot i així, explica Ribas el pres
supost per aquesta nova instal·la· 
ció encara no esta concretat, tot i 
que es preveu que !'antena estigui 
e..Juncionament a principis de 
l'any vinent. 

l'AEROPORT D'ALGUAIRE 

La segona part de la participa
ció de les comarques de Lleida en 
l'aterratge de Catalunya al sector 
aeroespacial recau enJAeroport 
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FOTO: ACN 1 Un nanosatel-lit com els que s'enviaran a l'espai 

de Lleida-Aiguaire. En aquestes 
instal·lacions !'estrategia NewS
pace de Catalunya contempla tres 
grans idees vinculades al negoci 
del sector de l'espai. 

La primera i la que esta més 
avanc;ada és la creació d'un centre 
de proves de propulsió per a co
ets-llanc;adora. El que esta previst 
a Alguaire sera el segon a Europa 
amb la capacitat necessaria per 
provar els motors de coet de ma-

jor eficiencia i utilitzant combusti· 
bies menys contaminants com ara 
el meta líquid. Actualment només 
existeix una instal·lació amb unes 
prestacions semblants a Lampold
hausen i és propietat del Centre 
Aeroespacial Alemany, de !'agen
cia espacial alemanya. la previsió 
és que el d'Aiguaire pugui tenir la 
millor tecnología i un temps d'es
pera inferior al d'Aiemanya. 

El director de I'IEEC explica que 

actualment hi ha forc;a demánda 
d'empreses, sobretot start-ups, 
per provar motors de coets més 
petits i eficients que els actuals 
per poder llanc;ar coets amb na
nosatel·lits que requereixen mal
ta menys potencia que quan es 
llanc;a un satel-lit gran. 

l'SPACEPORT 

La segona idea en la qua! es 
treballa a I'Aeroport d'Aiguaire 
és la de crear un SpacePort per 
alllanc;ament de coets. Pero com 
matisa, lgnasi Ribas, no serien 
llanc;aments verticals que són 
massa arriscats per les nombro
ses zones habitades ja no sois 
a Lleida sinó a tot Catalunya. Es 
tracta dones d'enlairaments ho
ritzontals fets amb una aeronau 
que puja a malta altitud i acaba 
disparant el nanosatel-lit per po
sar-lo en órbita. Malgrat que a Eu
ropa s'han anunciat diverses ini
ciatives en aquest sentit, Alguaire 
pretén esdevenir la primera regu
larment operativa d'aquest ti pus. 

En aquest cas, des del Govern 
de la Generalitat i des de I'IEEC 
s'esta en fase de definir encara 
!'estrategia a seguir i analitzant 
quin és el mercat real per aquest 
ti pus d'operacions. 

FORMACIÓ 

La tercera i última idea que ha 
d'apuntalar tot aquest projecte 
és la formació. Aquesta és la po
ta del projecte que esta menys 
avanc;ada, segons explica Ribas. 
"Falta concretar quin ti pus de for
mació es podra donar en aques
ta direcció" assegura el director 
de I'IEEC. Enacra esta per definir 
tata la proposta formativa que es 
podra oferir en aquest sector i en 
quin grau. 

INVERSIÓ _1 RETORN 

El conseller de Polítiques Digi
tals i Administració Pública, Jordi 
Puigneró va explicar el desembre 
del passat 2020 i des de I'Aeroport 
de Lleida-Aiguaire que projecte 
té un pressupost de 26 milions 
d'euros per al període comprés 
entre els anys 2021-2025 i es 
preveu un impacte de més de 
600 milions d'euros i un total de 
350 nous llocs de treball. Puigne
ró va visitar la instal-lació on es
tara ubicada aquesta nova area 
de desenvolupament empresa
rial de caracter cientificotecnic 
vinculada a la nova economía de 
l'espai, en el marc de !'estrategia 
NewSpace de Catalunya. 

l'interes de les empreses en 
aquest sector va en augment i 
segons el director de I'IE_EC, lg
nasi Ribas, ja hi ha una desena 
d'empreses interessades en les 
diferents propostes que s'oferi
ran des d'aquestes instal·lacions. 
1 concretament tres d'elles en 
el provador de motors per a co· 
ets-llanc;adora. 


