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AJUNTAMENT DE CASTELLDANS

Premi al cel d’Aigüestortes
La Unesco certifica el parc lleidatà com a Reserva i Destinació Starlight per a l’observació d’estrelles 
|| La distinció incrementarà l’activitat econòmica mitjançant el turisme astronòmic

RECONEIXEMENTS TURISME
JOAN MASDEU VIÑAS/ACN

Imatge panoràmica nocturna del Parc Nacional d’Aigüestortes, amb les Agulles d’Amitges al fons.

■ El Montsec ja va aconse-
guir el març del 2013 el segell 
Destinació Starlight al tenir 
unes condicions òptimes per 
a l’observació del cel nocturn. 
D’aquesta forma, la Funda-
ció Starlight, avalada per la 
Unesco, va incloure en la des-
tinació turística del Montsec 
un total de 24 municipis de la 
Noguera (18) i el Pallars Jussà 
(6). Fins aleshores només hi 
havia unes altres quatre des-

tinacions al món que havien 
rebut aquest reconeixement: 
La Granadilla de Abona, a 
Tenerife; la reserva de Vallos 
de Leza, Jubera, Cidacos i Al-
hama, a la Rioja; La Palma; i 
Alqueva, a Portugal. 

Per donar a conèixer el pa-
trimoni natural del Montsec i 
promoure la ciència com una 
nova forma de turisme, el 
Centre d’Observació de l’Uni-
vers (COU) d’Àger va posar 

en marxa el Festival d’Astro-
nomia, que concentra tallers, 
visites guiades, observacions, 
concerts o conferències. I és 
que, segons les últimes xifres 
del COU, les estrelles són un 
reclam cada vegada més gran 
per fer turisme a les provín-
cies lleidatanes. L’any passat 
va generar 2,5 milions d’euros 
d’impacte econòmic i el COU 
va rebre una xifra rècord de 
30.000 visitants.

SEGONA ACREDITACIÓ PER A LLEIDA

El Montsec, amb segell de la Unesco des de fa 5 anys

REDACCIÓ
❘ LA TORRE DE CAPDELLA ❘ El Parc Na-
cional d’Aigüestortes i Estany 
de Sant Maurici −que inclou deu 
municipis de quatre comarques 
lleidatanes− ha aconseguit el 
certificat internacional de reser-
va i Destinació Turística Star-
light per la qualitat del seu cel 
nocturn i els baixos nivells de 
contaminació acústica. El re-
coneixement de la Unesco, que 
només tenen 21 destinacions i 
deu reserves a tot el món, arriba 
després de finalitzar les audito-
ries dutes a terme per la Funda-
ció Starlight a mitjans de juny 
per garantir la integració de les 
infraestructures i activitats del 
parc en la naturalesa noctur-
na. Diumenge vinent al matí els 
jardins de la Casa Matter, a la 
Central de Capdella, acolliran 
un acte per presentar oficial-
ment l’acreditació. 

Segons va explicar la directo-
ra del Parc Nacional d’Aigües-
tortes, Mercè Aniz, ja s’ha disse-
nyat un pla d’actuacions futures, 
com podria ser incrementar la 

formació dels monitors a les sor-
tides d’observació del cel o la 
creació de productes específics 
d’astronomia. 

Així mateix, Aniz va desta-
car que “el certificat ajudarà a 
desestacionalitzar el turisme, ja 
que les activitats relacionades 
amb l’astronomia poden dur-

se a terme durant tot l’any”, al 
mateix temps que va avançar el 
compromís dels municipis que 
formen part del projecte per 
minimitzar la contaminació 
lluminosa. 

Les Destinacions Turístiques 
Starlight són llocs visitables, que 
gaudeixen d’excel·lents quali-

tats per a la contemplació del 
cel estrellat i que són especial-
ment aptes per desenvolupar-hi 
activitats turístiques basades 
en aquest recurs natural. Per la 
seua part, les Reserves Starlight 
són més exigents i tenen com a 
funció preservar la qualitat del 
cel nocturn.

LES CLAUS

Requisits
z Els requeriments en una Re-
serva Starlight atenen de forma 
específica les característiques 
de cada espai, ja estiguin rela-
cionades amb la preservació 
de l’observació astronòmica, 
la conservació de la naturalesa 
o la integritat dels paisatges 
nocturns.

Objectius
z  En el cas del parc lleidatà, 
l’acreditació com a Reserva i 
Destinació Starlight té per ob-
jectiu treballar per protegir el 
cel estrellat, així com generar 
activitat econòmica mitjançant 
el turisme astronòmic.

Llocs acreditats
z Actualment hi ha més de vint 
destinacions i deu reserves 
Starlight al món, com al Cana-
dà, Xile, Portugal, les Canàries o 
Catalunya.
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HORÒSCOP
ÀRIES 21-III / 19-IV.
Feu plans socials amb amics o apun-
teu-vos a ajudar una organització. Les 

persones poden ser exigents, però l’experiència 
que obtingueu us beneficiarà.

TAURE 20-IV / 20-V.
Controleu el que consumiu en esdeve-
niments socials. Massa pot conduir a 

una discussió o a danyar la reputació. S’aconsella 
evitar la tossuderia i ser obstinats.

BESSONS 21-V / 20-VI.
Els viatges curts portaran a un canvi en 
la manera de veure algú. Una relació 

passada provocarà una reacció exagerada a una 
cosa que es va dir.

CÀNCER 21-VI/ 22-VII.
Rebeu el que aparegui amb els braços 
oberts. Us adonareu dels beneficis que 

vénen. Una associació amb algú especial sembla 
prometedora.

LLEÓ 23-VII / 22-VIII.
Penseu en gran, però viviu dins de les 
vostres possibilitats. El canvi es pot fer 

sempre que sapigueu el que és i no és factible. 
S’afavoreixen les millores físiques.

VERGE 23-VIII / 22-IX.
Proveu una cosa nova o aneu a un lloc 
que mai heu visitat. Assegureu-vos de 

tenir la documentació adequada si sortiu del país 
o heu de bregar amb regulacions.

BALANÇA 23-IX / 22-X.
Parleu dels vostres plans amb qualsevol 
afectat pels canvis que feu. No us esfor-

ceu aixecant objectes pesants ni feu gestes físi-
ques massa extenuants.

ESCORPIÓ 23-X / 21-XI.
No participeu en baralles que puguin 
posar en perill l’oportunitat de tirar en-

davant. Us convé escoltar i guardar les opinions. 
Useu la vostra energia perseguint metes.

SAGITARI 22-XI / 21-XII.
L’aventura us atraurà i un desafiament 
us encoratjarà a participar en esdeve-

niments. L’experiència us farà bé i les persones 
amb qui us trobeu us ampliaran horitzons.

CAPRICORN 22-XII / 19-I.
Concentreu-vos a generar canvis posi-
tius a la llar que us permetin passar més 

temps amb amics i familiars i menys temps ocu-
pant-vos dels negocis.

AQUARI 20-I / 18-II.
Desactiveu les situacions emocionals en 
lloc d’encoratjar-les a créixer. És més 

fàcil encarar una petita diferència d’opinió amb 
diplomàcia i incentius.

PEIXOS 19-II / 20-III.
Busqueu una oportunitat i utilitzeu la 
intuïció. Una reunió casual amb algú 

amb qui heu gaudit treballant en el passat donarà 
lloc a una proposta interessant.

Un sopar medieval i una visita guiada per 
a cinquanta persones, al castell de Llordà
Més de 50 persones van participar en una visita guiada pel 
castell de Llordà mentre sopaven a les diferents estades 
de la fortalesa dimecres passat. La proposta gastronòmica 
estava inspirada en l’època medieval.

MUSEU CONCA DELLÀ

EFE

Brad Pitt afirma que va pagar més d’1,3 
milions de dòlars a Jolie per als seus fills
L’actor Brad Pitt va assegurar haver pagat més d’1,3 mi-
lions de dòlars pel manteniment dels seus fills des que es 
va separar d’Angelina Jolie, després que l’actriu afirmés 
que Pitt no havia complert les seues obligacions.

Els veïns del barri de Gràcia comencen a 
engalanar els carrers per a la festa major
Els veïns del barri de Gràcia de Barcelona han començat a 
engalanar els carrers per al tradicional concurs de la festa 
major, que se celebra del 15 al 21 d’agost. L’any passat, el 
premi se’l va emportar la travessia de Sant Antoni.

ACN

Chucho Valdés dedica el 
seu nou disc al centenari 
del seu pare, Bebo Valdés
El pianista i compositor cubà Chu-
cho Valdés va anunciar a l’Havana 
que el seu pròxim àlbum Jazz Batá 
II veurà la llum a l’octubre i estarà 
dedicat al centenari del naixement 
del seu pare, el músic Bebo Valdés, 
que va morir fa cinc anys. El disc 
inclou la cançó 100 años de Bebo, 
una variació d’un tema que el seu 
pare li cantava quan Chucho era 
petit.

EFE

L’artista Daddy Yankee denuncia 
un robatori milionari a València
El cantant de reggaeton Daddy 
Yankee va denunciar dimarts 
haver estat víctima d’un robato-
ri de joies per valor de 2 milions 
d’euros a l’hotel on s’allotjava 
a València, com va informar el 
mateix artista a través de la se-
ua oficina de premsa. Segons 
explica el diari Las Provincias, 
el lladre va ser algú que s’hauria 

fet passar per l’artista mentre 
aquest era fora i va demanar als 
empleats de l’hotel que li obris-
sin la caixa forta on guardava 
objectes de valor com un cordó 
d’or, diamants i 2.500 dòlars. 
La Policia es va centrar a visi-
onar els enregistraments de les 
càmeres de seguretat per iden-
tificar les persones que hagues-

sin entrat a les habitacions. Els 
policies del Grup de Robatoris 
de la Brigada Provincial van 
prendre declaració als emple-
ats, al cantant i a dos dels seus 
acompanyants. El cantant por-
to-riqueny es trobava a la ciutat 
després de la seua actuació el 
passat 5 d’agost al Festival Es-
cena Gandia.

EFE

El cantant de reggaeton Daddy Yankee, autor de cançons com ‘Dura’ o ‘Shaky Shaky’.
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