
El PAM acollirà el 5è Festival 
Astronòmic del Montsec, que 
preveu reunir 2.600 persones
El programa inclou fins a 16 activitats per a tots 
els públics que integren la ciència amb la cultura
El Parc Astronòmic del 
Montsec (PAM) acollirà 
la cinquena edició del 
Festival d’Astronomia que 
preveu rebre prop de 2.600 
participants entre el 12 i el 
14 d’octubre.
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Entre les novetats d’aquesta edi-
ció s’hi troba la visita nocturna i 
espectacle musical Mil cent i un 
estels, que fusiona la cultura po-
pular amb l’astronomia. Així ho 
explicava el director del PAM, Sal-
vador Ribas, en la presentació del 
certamen ahir. Altres activitats 
que destaquen al cinquè cartell 
del festival són la visita noctur-
na especial El cel de la tardor, on 
s’observarà el “desconegut” cel 
nocturn d’aquesta època de l’any, 
segons destacava Ribas, o el  ta-
ller d’experiments científics diri-
git pel presentador de TV3 Dani 
Jiménez. El dissabte a la tarda hi 
haurà activitats gratuïtes per tots 
aquells que s’hi vulguin acostar.

Enfortir EL nEgoci LocAL

Per aquesta cinquena edició 
s’ha posat a la venda un pack de 
110€ que a banda de l’entrada a 
totes les activitats també inclou 
una nit d’allotjament i esmorzar, 
un sopar degustació en un res-

foto: Parc Astronòmic del Montsec / En la presentació del 5è Festival d’Astronomia del Montsec

taurant de cuina tradicióna, un 
regal i descomptes a l’agrobotiga. 

La presidenta del Consell Co-
marcal de la Noguera, Concep 
Cañadell, explicava que amb la 
venda d’aquests paquets es pre-
tén enfortir l’economia local. En-
guany esperen vendre els 1.000 
paquets que ofereixen. Cañadell 

també indicava que per un pa-
quest venut hi ha vuit persones 
que s’inspiren amb aquest i es 
preparen la seva pròpia ruta per la 
Noguera. La presidenta calculava 
que entre el  2017 i el 2018, l’ac-
tivitat al PAM ha deixat 2.000.000 
d’euros indirectes al territori.

El public que acostuma a parti-

cipar en el festival és bastant he-
terogeni, segons Ribas. Tot i això, 
el volum de famílies que visiten el 
PAM incrementa aquells dies. La 
demarcació d’on provenen més 
assistents durant el cerament és 
la de Barcelona, seguida de Giro-
na i Tarragona. El públic de Lleida 
aprofita la resta de l’any.

El diputat provincial Josep Ibarz 
lamentava ahir la manca de 
“compromís” de la Generali-
tat de Catalunya, el Govern es-
panyol i el Govern francès per 
construir el túnel de Salau. Així 
ho explicava en la roda de prem-
sa que va dur a terme ahir l’Asso-
ciació d’Amics del Túnel de Salau 
per reclamar la infraestructura. 
Ibarza també destacava que a 
la demarcació de Lleida “no s’hi 

presta prou atenció” i que “fa 
falta més equilibri territorial”. 
Per la seva banda el president 
de l’associació, Xavier Bada, va 
insistir en la importància estra-
tègica del tunel, ja que “Lleida 
serà una gran capital i necessi-
tarà una comunicació directa 
amb Europa, motiu pel qual 
el túnel de Salau faria un gran 
servei de mobilitat per a les 
persones i mercaderies”.

La Diputació lamenta la 
manca de compromís per 
construir el túnel de Salau
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Primera 
reunió del 
Geoparc 
Orígens a 
nivell mundial

El Segrià reprèn 
nous concerts 
del seu cicle 
de corals

Alp i Toses 
volen generar 
turisme a partir 
de búnquers

El Geoparc Mundial de 
la UNESCO Conca de 
Tremp-Montsec/Orígens 
va participar per primera 
vegada a les reunions ofi-
cials de les Xarxes Mundi-
al i Europea de Geoparcs 
d’Itàlia entre el 10 i el 14 
de setembre. Madonna 
di Campiglio, al Geoparc 
Mundial de la UNESCO 
Adamello Brenta, va ser 
la seu d’aquesta 8a Confe-
rencia Internacional. En les 
reunions es va recordar el 
paper d’agents de desen-
volupament dels Geoparcs.

Seròs donarà el tret de sortida 
a la segona part de cicle de cant 
coral, Segrià Corals, que havia 
aturat la seva activitat durant 
l’estiu. La cantada tindrà lloc al 
Casal de la Vila a les 18 hores 
i comptarà amb la participació 
de les corals: Montserratina, de 
Raimat, Petit cor Cantàtor, de 
Torrefarrera,i coral la Palome-
ta, de Puigverd de Lleida. En-
guany, el cicle fa un homenatge 
al “Món Coral” en el seu paper 
com a impulsor de la llengua i 
la cultura catalanes.

Els ajuntaments d’Alp i Toses 
projecten convertir en reclam 
turístic el patrimoni conformat 
pel més d’un centenar de bún-
quers construïts a partir de la 
dècada dels 40 entre tots dos 
termes municipals. La iniciativa 
vol ser un pas més a les visites 
que, des de fa 3 anys, es du-
en a terme per algunes zones 
on s’han localitzat elements 
d’aquest tipus i en les quals hi 
han participat unes 150 perso-
nes aquest estiu. Els consistoris 
estan a l’espera de rebre els re-
sultats d’un treball de camp per 
perfilar-ne la divulgació.
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