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Les entrades principals
al Parc d’Aigüestortes
registren més de 34.600
visitants durant el juny
Més de 6.000 persones han accedit
també als centres d’informació
Les entrades principals al
Parc Nacional d’Aigüestortes
(Sant Maurici, Aigüestortes
i Cavallers) han registrat
durant el mes de juny la
visita de 34.626 persones,
el que suposa un 20,8% més
que el mateix mes de l’any
passat.
Lleida
J.CASTELLÀ
Segons fonts del Parc, els visitants
que també han accedit a les cases
del Parc, el centre d’informació i

controls d’accés han estat 6.264,
és a dir, un 22,3% més que el juny
del 2018, que es va quedar amb
4.865 persones. Així mateix, des
de començament d’any fins al
juny, més de cent mil persones
han accedit a visitar alguns dels
centres de visitants o controls
d’accés.
Tal com reflecteixen les dades, l’accés que registra un major
nombre de visitants és per Espot
i l’Estany de Sant Maurici, seguit
del de la Vall de Boí a la zona del
Planell d’Aigüestortes i Cavallers.
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Comencen a senyalitzar la
nova via Aran-Pirineus del
Camí de Sant Jaume
El Consell Comarcal de l’Alta Ribagorça està treballant en la senyalització de la nova via Aran
Pirineus del Camí de Sant Jaume
al seu pas per la comarca amb
99 indicadors i un plafó amb informació útil que es trobarà situat al municipi de Vilaller. Tècnics del Consell estan ajustant
el traçat i marcant la ubicació
de la senyalització vertical que
és la reglamentària amb la vieira groga sobre fons blau i la

fletxa groga a la part superior
del nom ‘Aran-Pirineus’ i a la
part inferior el nom de la zona
per on transcorre el tram. Convé recordar que el 28 de març,
el ple del Consell va aprovar un
conveni de col·laboració amb el
grup d’Acció Local Consorci Leader Pirineu Occidental per tal de
promoure i dinamitzar la variant
del Camí de Sant Jaume Aran-Pirineus en el marc del Programa
de Desenvolupament Rural.

Així mateix, prenen una gran importància els accessos pel sector
nord de la Val d’Aran, sent l’accés
al circ del Colomers el més visitat.
Per la seva banda, a l’extrem sud
del Parc, al sector de la Vall Fosca,
els accessos es concentren al telefèric de l’estany Gento.
NACIONALITATS
Pel que fa a les nacionalitats
dels visitants, un 20% són estrangers, principalment d’Israel, seguit de França, els Països Baixos i
Alemanya.

FOTO: Josep Buyesc (ACN)/ Imatge d’arxiu del refugi Ventosa i Calvell

38

DOMINGO 28 DE JULIO DE 2019

AGENDA
Victòria Cerecedo

ACTIVITATS

Mostra amb una vintena d’obres
de Victòria Cerecedo formada
majoritàriament per paisatges
marins i de muntanya i que, a
més, inclou un quadre que reprodueix el Canyeret de Lleida.
Lloc: Sala Manolo Calpe de la
Fecoll, Lleida. Fins el 31 de juliol.

Firals de Bellvís
Xocolatada popular (10.00), missa cantada (11.30), espectacle
de titelles L’anella de Cal Bufala
(19.15), recital de poesia (20.00) i
escenificació de la retirada de les
tropes de Felip IV (21.30).
Lloc: Bellvís. Tot el dia.

‘La revolució
neolítica. La Draga’

Festes de Puiggròs

Objectes arqueològics i audiovisuals, una recreació virtual del jaciment i que utilitza de forma innovadora el llenguatge del còmic,
creat pel dibuixant Quim Bou.
Lloc: Museu de la Noguera. Fins
al 27 d’octubre.

Instal·lació d’un tobogan gegant
al carrer Nou (10.00), missa dominical (13.00) i sessió de ball amb
el grup Scalom Express (20.00).
Lloc: Puiggròs. Tot el dia.

Garrigues Guitar
Festival
Desenllaç final de Concurs Internacional de Guitarra Emili Pujol.
Lloc: Centre Cívic de la Granadella. 19.00 hores.

CONCERTS
Acordions Pirineu
Trobada d’Acordionistes del Pirineu, amb una setantena de
músics internacionals. Avui, concerts al Parc de l’Església d’Arsèguel (12.00), Envelat d’Arsèguel
(18.00) i a la Plaça del Patalín de
la Seu d’Urgell (19.00).
Lloc: Arsèguel i la Seu d’Urgell.

Alu Spear

Josep Bahima

Morgan descarrega al Talarn Music Experience
el repertori del seu segon disc d’estudi ‘Air’
El pantà de Sant Antoni de Talarn acull avui (20.30 hores, 18 euros) el darrer
concert del Talarn Music Experience, amb l’actuació de Morgan, una de les bandes
més en forma i respectada pel públic i la crítica en els darrers anys, que presentarà
el repertori del seu segon disc d’estudi ‘Air’. Foto: North Records.
Lloc: Museu d’Art Jaume Morera.
Fins al 29 de setembre.

‘A la recerca dels
tresors perduts’

El cantautor senegalès establert
a Lleida tanca el ‘Chicken Sunday
Festival’ a Can Ramon.
Lloc: Can Ramon, carrer Baixada
de la Trinitat. 12.30 hores.

Exposició entorn del famós personatge cinematogràfic Indiana
Jones, que anirà acompanyada
d’un cicle de cinema.
Lloc: Museu Tàrrega-Urgell. Fins
el 25 d’agost.

Música folk i celta

‘Bildi’

Jam Session de música folk i celta
amb Ponent Folks i Lauzeta.
Lloc: Antares Jazz. 20.00 hores.

Compota de
Manana
La banda liderada pel lleidatà Erik
Castillo descarregarà el seu potent directe de ritmes cubans.
Lloc: Biloba. 21.00 hores.

EXPOSICIONS
‘No pintar-hi res’
Exposició amb què Lleida realitza
un homenatge a l’artista Benet
Rossell amb un conjunt de les seves obres.

Bildi, en esperanto ‘fer imatge’,
és un estudi de disseny gràfic creat per Agnès Simon i Martí Ferré
on es respira, des del seu inici, el
2004, reflexió, utopia, universalitat, holisme i atemporalitat.
Lloc: Centre d’Art La Panera. Fins
el 6 d’octubre.

‘130 anys de lluites i
conquestes’
Exposició de la UGT amb motiu
de la commemoració del 130è
aniversari de la fundació.
Lloc: Aula Magna de l’IEI. Fins el
31 de juliol.

‘Vicenç Altaió, els
ulls fèrtils’
Produïda per la Fundació Vall-

palou i amb la col·laboració
d’Arts Santa Mònica de Barcelona, la mostra aplega els 27
llibres que l’artista va realitzar

amb diferents artistes.
Lloc: Fundació Vallpalou, Lleida.
Fins al 27 de setembre.

Op-Art
Mostra pictòrica de l’artista lleidatà David Chacón, que està formada per 15 quadres d’estil OpArt.
Lloc: Sunka Plusfresc. Fins el 3
d’agost.

Marla Jacarilla
L’exposició El vuelo de un colibrí
aviva las llamas de una pira de
fotogramas ardiendo, de l’artista Marla Jacarilla, està formada
por 365 imatges-fotogrames, una
projecció i 12 fotografies de gran
format.
Lloc: Sala Gòtica de l’IEI, Lleida.
Fins el 8 de setembre.

‘Tot torna. Oficis
d’ahir i d’avui’
Exposició que posa en relleu
l’evolució dels oficis de baster, espardenyer, cisteller i forja a partir
de les eines i objectes manufacturats que es conserven a la Col·
lecció Etnogràfica del Solsonès.
Lloc: Museu de Solsona. Fins al
18 d’agost.

Exposició del tortosí que consta
d’una vintena d’olis on el paisatge i el color són una constant en
la trajectòria artística de l’artista.
Lloc: Museu MAU, Almacelles.
Fins al 31 de juliol.

‘Democràcia, Order’
ORDER, Democracia s’apropia de
les tècniques operístiques clàssiques per parlar a l’elit en el seu
propi idioma.
Lloc: Centre d’Art La Panera. Fins
al 10 d’octubre.

‘Laberints en
llibertat’
Mostra que exposa una col·lecció
de treballs del col·lectiu El laberint blau, nascut a la Floresta en la
dècada dels 90 .
Lloc: Biblioteca Pública, Lleida.
Fins el 30 d’agost.

Revista ARTS
Exposició que repassa els 25 anys
d’història de la revista ARTS del
Cercle de Belles Arts.
Lloc: Biblioteca de Cappont. Fins
al 31 d’octubre.

‘Inventari general’
Exposició que permet conèixer
més en profunditat part de les reserves del Museu Morera.
Lloc: Museu d’Art Jaume Morera.

‘Diàleg#2 Mènsula’
El segon Diàleg de Cervera, Capital de la Cultura Catalana és basa en la mirada col·lectiva de 14
artistes sobre les mènsules dels
balcons de la Paeria.
Lloc: Plaça Major i Sant Domènech. Fins al 29 de setembre.

