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Notícies

 Viatge a Mart
Mars One és una fundació holandesa sense ànim de
lucre, que ha organitzat un projecte per enviar, en
una dècada,  quatre éssers humans al primer viatge
a  Mart  sense  retorn,  es  tractaria  de   fundar  la
primera  colònia  humana  al  planeta  vermell.  Per
dur-lo  a  terme, cerquen pioners  amb la  condició
que aniran a Mart però mai tornaran a la Terra. 

 

La convocatòria de recerca de candidats voluntaris
de  tot  el  món  ha  aplegat  milers  de  persones.
L'organització   ha  rebut  un  total  de  202.586
peticions de 140 països de tot el món en els cinc
mesos en què ha estat obert el termini d'inscripció,
potser sembli  difícil  de creure, un total de 3.722
són espanyols que s'han presentat voluntaris per a
la missió. 

Per a ser candidat s'han de complir uns requisits:
ser major d'edat ( 18 anys o més ), tenir bona salut,
tenir habilitats socials i un coneixement adequat de
la  llengua  anglesa.  Cadascun  d'ells  ha  hagut  de
pagar 26 $ per poder apuntar-s'hi  ( el preu varia de
5 a 75 $ segons la riquesa del país de procedència).

Entre els voluntaris hi ha dos catalans l'Àngel Jané i
la Núria Tapias:

L' Àngel està treballant com a tècnic en energies
renovables,  treballa  en  un  programa  de
monitorització per a una empresa  d'energia solar.

La Núria és una persona feliç, li agrada viure cada
moment i gaudir de la vida, ha estudiat Filosofia.
A tots dos els agrada tot l'astronomia i per a ells es
tota  una  aventura  poder  anar  a  Mart  i  poder
observar i viure en aquest planeta.

A partir d'ara de la selecció iniciada a finals de l'any
2013,  hem sabut que els dos candidats han estat
preseleccionats comissió  encarregada de triar els
possibles  colons  de  Mart   a  partir  del  perfil  que
cerca Mars One. La selecció es farà en tres rondes
repartides en dos anys. Els “afortunats” han rebut
la notícia amb alegria i expectació. Ara hauran de
passar la segona ronda de selecció que s'iniciarà a
principis de 2014 quan es passarà a entrevistar els
candidats en persona. La fase de selecció s'acabarà
l'any 2015, està previst que aleshores només quedin
40  sol·licitants,  que  es  dividiran  en  equips  de
quatre  persones.  Aquests  equips  començaran  un
període d'entrenament de set anys i finalment, com
si es tractés d'un reality show, serà l'audiència qui
decidirà  qui  es  convertirà  en  astronauta.  La
fundació preveu que el primer grup arribi  a  Mart
l'any 2023 i el segon, dos anys després.

Mars  One  assegura  que  és  possible  enviar  éssers
humans a Mart amb la tecnologia existent avui en
dia, i que els seus plans poden ser duts a terme.
Quan els colons arribin allà, si és que l'organització
compleix i aconsegueix realitzar el que promet, els
candidats  haurien  d'establir-hi  una  colònia  i  les
càmeres retransmetran tot el que passi. 

Podria tractar-se doncs d'una nova versió, en aquest
cas intergalàctica,  de Big Brother?

  


