
Ferrocarrils es queda 
amb la titularitat del 
Centre d’Observació 
de l’Univers d’Àger
El Consell Comarcal de la Noguera 
vol seguir fent la gestió del centre
Àger
REDACCIÓ
El Centre d’Observació de l’Uni-
vers (COU) d’Àger passarà ara a 
ser propietat i titularitat de l’em-
presa pública Ferrocarrils de la 
Generalitat de Catalunya (FGC) 
segons un acord de Govern del 
passat 25 de setembre. D’aquesta 
manera FGC assumirà la posició 
que fins ara ostentava el Departa-
ment de Presidència de la Gene-
ralitat subrogant-se els drets i les 
obligacions, que seran efectives a 
partir de l’1 de gener de 2020.

El president del Consell Co-
marcal de la Noguera, Miquel 
Plensa, afirmava ahir que aquest 
acord de govern no ha estat una 
sorpresa ja que sabien que Pre-
sidència no renovava el conveni 
més enllà del 31 de desembre 
d’enguany. L’acord contempla 
que tots els béns del COU passen 
al Departament de Territori de 
Generalitat i aquest els ha tras-
passat a Ferrocarrils de la Gene-
ralitat.

Segons Plensa, “esperem i 
confiem que el Consell Comar-
cal continui portant la gestió del 
COU” i indicà que des de la Gene-
ralitat se’ls ha comunicat que “es 
signarà un conveni exactament 

igual del que hi havia fins ara”, 
per la qual cosa el funcionament 
d’aquest equipament queda to-
talment garantida.

El proper 10 d’octubre està 
prevista una reunió amb respon-
sables de Ferrocarrils de la Gene-
ralitat per tractar sobre la nova 
situació. El COU és un espai di-
vulgatiu i educatiu que té com a 
objectius bàsics la comunicació, 
l’educació i la divulgació de la 
ciència, amb especial èmfasi en 
l’astronomia i el medio del Mont-

sec. El COU és un centre obert al 
públic en general que acull visites 
escolars a tots els nivells educa-
tius, pràctiques d’estudiants uni-
versitaris i visites del públic fa-
miliar.  El COU es troba en l’àrea 
d’influència del servei de trans-
port de la Línia Lleida-La Pobla 
de Segur (estació d’Àger), i FGC 
compta amb una oficina de gestió 
a Balaguer, propera a la ubicació 
del COU, que pot permetre ges-
tionar el centre esmentat de for-
ma eficient i eficaç.
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FOTO: ACN/ Imatge d’arxiu del COU d’Àger, a la comarca de la Noguera

La comissió d’Urbanisme de 
Lleida ha ratificat recentment el 
projecte de construcció a Aitona 
d’un futur centre d’interpretació 
dedicat a la promoció del Frui-
turisme. L’equipament, impul-
sat per un particular, s’ubicaria 
al mirador de Montfiu i tindria 
com a eix principal l’estudi, la 
gestió i la difusió de tots els as-

pectes vinculats al turisme de la 
flor i de la fruita al municipi i al 
conjunt del Baix Segre. A més, 
el centre també naixeria amb el 
propòsit d’esdevenir un punt de 
trobada i de referència per a tots 
aquells turistes interessats en 
gaudir de primera mà del procés 
de floració dels camps i/o de la 
recol·lecció de la fruita.

Construiran a Aitona un 
centre d’interpretació 
dedicat al fruiturisme

Les obres de construcció del nou 
telecadira de l’estació d’esquí 
d’Espot (Pallars Sobirà), el que 
dona accés a les pistes, evolu-
cionen a “bon ritme” segons el 
director del complex, Xavi Bi-
gordà. A peu de pistes ja hi ha 
pràcticament tot el material 
per començar la instal·lació del 
nou desembragable. Bigordà va 
dir que al mateix pàrquing es fa 
un muntatge inicial i posterior-
ment, amb l’ajut d’un helicòpter, 

es col·locaran les pilones i la res-
ta de materials sobre el terreny. 
La col·locació de les pilones es-
tà previst que s’iniciï en uns 15 
dies. 

Mentrestant, els operaris 
s’afanyen a construir els fona-
ments de les estacions motriu i 
de retorn. Aquest remuntador 
es va avariar l’hivern passat i va 
ser impossible reparar-lo. El nou 
aparell que ara s’instal·la costarà 
5,7 milions d’euros. 

Els treballs per instal·lar el 
nou telecadira d’Espot 
avancen a “bon ritme”

FOTO: M.Lluvich (ACN) / Imatge de les obres que s’estan realitzant
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La Seu d’Urgell 
ALBERT LIJARCIO (ACN) 
Sis usuàries del centre de dia de la 
Fundació Sant Hospital de la Seu 
d’Urgell que pateixen Alzheimer 
participen, fins a finals del mes 
d’octubre, en un projecte d’equi-
noteràpia peu a terra. Es tracta 
de persones que es troben en 
una fase moderada de la malal-
tia i que durant la seva vida han 
tingut una certa vinculació amb 
l’entorn rural i a qui, a més, els hi 
agraden els animals. L’objectiu és 
que, a través dels cavalls, mantin-
guin o millorin el seu funciona-
ment cognitiu, així com també el 
seu estat físic i emocional. L’expe-
riència d’aquestes dones forma 
part de la fase de treball de camp 
d’un estudi que pretén analitzar 
l’impacte que té aquest tipus de 
teràpia en la seva salut. 

Les sessions, que van co-
mençar el mes de maig, es duen 
a terme un cop a la setmana a les 
instal·lacions d’Equànima, on les 

usuàries de la Fundació Sant Hos-
pital entren en contacte amb els 
cavalls, que es troben a l’aire lliu-
re. Allà hi practiquen la modalitat 
d’equinoteràpia peu a terra, en 
la qual no es munta l’animal per 
preservar el seu benestar. 

“Per la seva bellesa genera 

atracció però també és cert que, 
per la seva envergadura, fa res-
pecte”, comenta la coach i equi-
noterapeuta peu a terra, Marta 
Rey, que conclou que “vèncer 
aquest respecte els hi dona segu-
retat i autoestima a l’hora d’inte-
racturar amb ell”.

FOTO: Albert Lijarcio (ACN) / Dues usuàries acaronant un cavall

Estudien els beneficis de la 
equinoteràpia en malalts 
d’Alzheimer a la Seu d’UrgellEls hospitals públics lleidatans 

creen llistes musicals a Spotify 
per acompanyar diferents situa-
cions i estats d’ànim. L’Hospital 
Comarcal del Pallars, l’Hospital 
Universitari Arnau de Vilanova 
i l’Hospital Universitari Santa 
Maria han engegat aquesta ini-
ciativa a la xarxa per ajudar a 
desconnectar, calmar el dolor, 
relaxar-se o preparar el part a 
través de la música. 

L’Hospital Universitari Ar-
nau de Vilanova, l’Hospital Uni-
versitari Santa Maria i l’Hos-
pital Comarcal del Pallars han 
creat diverses llistes (playlist) a 
la plataforma musical Spotify 
per acompanyar tothom qui ho 
desitgi en diferents situacions i 
estats d’ànim. 

Així, els usuaris poden gaudir 
de forma gratuïta de diverses 
llistes de cançons per calmar el 
dolor, combatre la tristesa, des-
connectar, relaxar-se o preparar 
el part, entre altres. També hi 
ha una playlist per fer meditació 
guiada.

En total es tracta d’unes 60 
cançons repartides en set llistes 

de reproducció que sumen més 
de 4 hores de música que s’anirà 
ampliant i actualitzant. Entre les 
cançons s’inclouen èxits de Bru-
no Mars, Michael Jackson, Bob 
Marley, Ed Sheeran, Mika, Pha-
rrell Williams o Taylor Swift, en-
tre altres.

UN TOTAL DE 60 CANÇONS

En total es tracta d’unes 60 
cançons repartides en set llistes 
de reproducció que sumen més 
de 4 hores de música que s’anirà 
ampliant i actualitzant. Entre les 
cançons s’inclouen èxits de Bru-
no Mars, Michael Jackson, Bob 
Marley, Ed Sheeran, Mika, Pha-
rrell Williams o Taylor Swift, en-
tre altres.

Hospitals públics de Lleida 
creen llistes musicals per 
relaxar els pacients
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L’Hospital 
del Pallars, a 
Tremp, aplica 
la iniciativa 
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Aliens Eat Unicorns abren el doble bolo en La Boîte

Los madrileños Close To The Sky 
incluyen Lleida en su nueva gira

Lleida
ANDRÉS RODRÍGUEZ
Los madrileños Close To The Sky 
se encuentran de gira y esta no-
che (22.30 horas. 8 euros) se es-
trenan en Lleida con un doble bo-
lo en La Boîte que se abrirá con 
los leridanos Aliens Eat Unicorns.

‘Shades of mind’ es el ‘track’ 
que sirve de adelanto de su nue-
vo álbum, tras las excelentes crí-
ticas recibidas por su anterior 
entrega, ‘The distant view’, con 
el que triunfaron este año en el 
prestigioso Resurrection Fest.

La propuesta de este quinteto 
se balancea entre el metalcore 
progresivo y el Djent creando una 
sonoridad caracterizada por un 
eclecticismo potente y enérgico. FOTO: SouthEast / Close To The Sky es una joven y ambiciosa banda

La Mostra de Cervesa Artesana, 
que se desarrolla hoy en la plaza 
del Dipòsit, contará con dos pa-
ses concertísticos -13.30 y 18.30 
horas- a cargo de Blanquers Jazz 
Quartet, una formación de jazz, 
swing y bossa nova en cuyas filas 
militan dos ex Topiloco Aviador.

Blanquers Jazz 
Quartet ofrece 
dos conciertos 
‘cerveceros’ 

FOTO: Graó Bar / El cuarteto ofrece hoy dos bolos en la plaza del Dipòsit

El ‘Padrirock Metalfest 2019’, 
que abre sus puertas esta tar-
de (16.00 horas) en el local ‘El 
Padrinot’ de Mollerussa, convo-
ca a cuatro bandas dispuestas a 
descargar lo más granado de sus 
repertorios. Como invitados es-
tarán Death Stalkers, una forma-
ción barcelonesa de heavy-metal, 
el resto son de la demarcación de 
Lleida, a saber, Brainwashed (me-
talcore), Moshbowl (punk rock) y 
Cor Fosc (metal en catalán) que 
se turnarán sobre las tablas en 
este minifestival de rock extremo.

El veterano productor y promo-
tor de conciertos Alfonso Cito, 
afincado y “más relajado ahora” 
en Lleida, ha preparado unas ve-
ladas musicales en las que bajo 
el nombre de DJ Lazy Monkey ha 
bautizado como ‘Monkey Ses-
sions’. La primera cita será maña-
na domingo, a partir de las 20.00 
y hasta la hora de cierre, en el bar 
multifuncional EPAP, de la calle 
Panera, en el pulmón de lo que 
fuera la Zona dels Vins. 

La andadura de Cito como pin-
chadiscos siempre ha sido parale-
la a su labor como programador 
de conciertos. Los comienzos da-
tan de 2008 en Santander, ciu-
dad donde residió una década, 
pinchando habitualmente en el 
Callejón del Swing, una pequeña 
sala de conciertos, y en el popular 
rock’n’roll bar El Mono Que Chilla 
de la misma ciudad, en 2016.

El ‘Padrirock Metalfest 2019’  
convoca a cuatro bandas

Cito estrena el domingo en 
el EPAP las ‘Monkey Sessions’

Alfonso Cito, en acción

FOTO: Break Music

Bakanoa estrena la nueva temporada de 
conciertos de la sala CTretze de la Pobla
La sala CTretze de la Pobla de Segur estrena la nueva temporada esta 
tarde (20.00 horas) con el grupo Bakanoa a quien seguirán 13 artistas 
más hasta el 28 de diciembre que está reservado para la presenta-
ción del álbum de Delafé, ‘Hay un lugar’, que se publicó ayer mismo.

El Penúltimo 
repite por 
tercer año en 
el pub Legend
El Penúltimo repite esta noche 
(23.30 horas) por tercer año 
consecutivo en el leridano pub 
Legend. El cantante Javier Sar-
vise, acompañado por el gui-
tarrista Jordi Cucó, ofrecerá un 
amplio repertorio de versiones 
de Los Burros, El Último de la 
Fila y Manolo García.

Er Taqueta, es decir el cantan-
te Xavier Fernández y el guita-
rrista Jonathan Galeano, hace 
doblete este fin de semana. La 
primera cita será esta misma 
noche (23.30 horas) en la leri-
dana plaza del Dipòsit y la se-
gunda, el domingo a la hora del 
vermut (13.00 horas) en la pla-
za Mercadal de Balaguer.

Er Taqueta hace 
doblete este fin de 
semana en Lleida   
y en Balaguer

Cito afirma que con este 
hobby disfruta y, de paso, ha-
ce disfrutar al personal ininte-
rrumpidamente con canciones 
seleccionadas de su gran colec-
ción de discos en la que tiene 
cabida buen rock’n’roll, soul, 
blues, rhythm’n’blues, tex mex, 
boogaloo y funk bailongo.

   OCTUBRE

  5 i 26  LA LLEIDA SECRETA
 
  12 i 27 LA PODEROSA COMANDA DE GARDENY

  13 TEMPLER PER UN DIA

  19 LA LLEIDA MODERNISTA

  20 LES VEUS DE LA CUIRASSA

   

  I tots els diumenges: LLEIDA CITY TOUR
  
  BUS TURÍSTIC Tots els caps de setmana i festius, fi ns al 13 d’octubre.

Imprescindible inscripció prèvia (places limitades): Turisme de Lleida
(C/ Major, 31) 973 700 319 - infoturisme@paeria.cat - www.turismedelleida.cat
Preu visita: 5 euros/persona. 
Gratis per als menors de 13 anys (màxim 2 infants per adult).
El Lleida City Tour no inclou l’entrada a la Seu Vella que és opcional.V
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