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El Festival d' Astronomia del 
Montsec oferirO visites guiades, 
tallers, experiments i concerts 
La vuitena edició tindra lloc del 28 d'octubre a 1'1 de novembre 
i apropara la ciencia i l'observació de I'Univers a petits i grans 
El Pare Astronomic del 
Montsec (PAM) d'Ager 
(Noguera) prepara la 
celebracló de la Sa edlció 
del Festival d'Astronomla 
del Montsec, que tindra lloc 
entre el 28 d'octubre i 1'1 de 
novembre. 

Lleida 
ACN 

Durant els cinc dies, s'hi duran a 
terme tallers, experiments, visites 
guiades, espectacles de cantes i 
concerts, propostes per a tots els 
públics ambla intenció d'apropar 
la ciencia, la cultura i l'observació 
de I'Univers a petits i grans. Una 
d'aquestes sera la doble actuació 
de Mazoni el dissabte 29, dins el 
cicle Música sota les Estrelles. Les 
activitats tindran un aforament 
limitat i l'objectiu és superar, en 
total, els 1.SOO assistents. Les en
trades per a les activitats del 8e 
Festival d'Astronomia es poden 
adquirir al web del PAM. 

del turisme sostenible. En aquest 
sentit, Subira remarcar que el del 
Montsec esta reconegut interna
cionalment com un deis millors 
cels del món per a l'observació 
astronómica i per al gaudi de la 
llum de les estrelles i, per aixo, 
compta des del 2013 ambla certi
ficació com a Destinació Turística 
i Reserva Starlight de la Unesco, 

• 

Les activitats 
tindran un 
aforament 

limitat 

acreditació que va ser renovada 
l'any 2017. 

Durant la presentació del cer
tamen a l'lnstitut d'Estudis ller
dencs (IEI) de Lleida, el director 
científic del PAM, Salvador Ribas 
va destacar que han preparat du
rant cinc dies un "extens" progra
ma d'activitats pera petits i grans 
i moltes pensades per al públic 
familiar. Enguany es duran a ter-

FOTO: ACN 1 L:'lnstitut d'Estudis llerdencs va acollir la roda de premsa de presentació del festival 

Una de les activitats que es 
taran entre el 28 d'octubre i 1'1 
de novembre en el marc del 8e 
Festival d'Astronomia seran les 
visites nocturnes 'El Cel de la Tar
dar', amb sessions de planetari 
especial en viu i en directe a I'UII 
del Montsec i observació al Pare 
de Telescopis. També hi haura 
tallers, experiments i actuacions 
musicals com la de Mazoni el dis
sabte 29 d'octubre. 

me sense restriccions, pero tin
dran un aforament limitat, amb 
un total de 2.000 places entre 
totes per evitar-ne la massifica
ció, segons va explicar Ribas. En 

La Diputació promociona 
l'enoturisme i el turisme 
actiu de Lleida a Europa 
El Patronat de Turisme de la Di
putació promociona aquests dies 
la demarcació de Lleida al mer
cat internacional mitjan~ant dos 
viatges de premsa adre~ats a pe
riodistes i bloguers d'Europa. Els 
dos grups de premsa a través deis 
trams 2 i 3 del Grand Tour de Ca
talunya, visitaran I'Ait Urgell, !'Alta 
Ribagor~a, la Noguera, el Pallars 
Jussa, el Segria i les Garrigues. 
D'altra banda, el Patronat de Tu-

risme, en col·laboració amb el 
Consell Comarcal del Pallars So
bira i les dues destinacions certi
ficades de Natura i Muntanya en 
Família de la comarca, organit
za del 8 a 1'11 d'octubre un viat
ge per als responsables del blog 
"De Ruta en família" per posar én 
valor l'oferta turística vinculada 
amb el turisme familiar. 

En el primer deis viatges, que 
va tenir lloc del S al 7 d'octubre, 

aquest sentit, confía que el temps 
acompanyi, ja que moltes de les 
propostes es duran a terme sota 
el cel del Montsec. La presidenta 
de FGC, Marta Subira, va posar 

hi han participat 6 bloguers de 
!'Europa central (S alemanys i 1 
suís). El viatge es va centrar en els 
productes d'enogastronomia de 
la demarcació amb activitats de 
turisme actiu i natura. 

El segon viatge de premsa es 
va iniciar diumenge i es perllon
gara fins dijous, 13 d'octubre. El 
viatge va adre¡;:at al mercat ale
many dins el producte Moturis
me que impulsa el Patronat de 
Turisme. 

D'altra banda, els creadors del 
blog De Ruta en família visiten 
fins avui el Pallars Sobira en un 
viatge per coneixer i donar difu
sió a la destinació en l'ambit del 
turisme familiar. 

en valor les possibilitats que ofe
reix el PAM per gaudir del cel del 
Montsec, tant de nit com de dia, 
així com la contribució de l'equi
pament en el desenvolupament 

FOTO: Diputació 1 Els creadors del blog 'De ruta en família', a Llessui. 
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Mor una excursionista després 
de caure per un barranc del 
pie Russell de Montanuy 
Rescatats sis muntanyencs a la Noguera i I'Aran 
Una excursionista veina de 
Valencia de 38 anys va morir 
ahir al caure per un barranc 
a una canal mentre escalava 
el pie de Russell, al terme de 
Montanuy, a la Ribagor~ 
d'Osca. 

MONTANUY 
REDACCIÓ 

L'accident va ten ir lloc a les 13.38 
hores quan, segons els Bombers 
van ser alertats de la caiguda per 
un barranc d'una dona que feia 
alpinisme per la punta oriental 
del pie de Russell, al terme muni
cipal de Montanuy (Osea). Un he
licopter deis Bombers va anar al 
lloc deis fets per participar en les 
tasques de salvament, tot i que a 
!'arribar allloc !'excursionista, ve'i
na de Valencia, ja havia mort des
prés de caure d'una considerable 

FOTO: Guardia Civil/ Un helicopter de la Guardia Civil allloc deis fets 

al~ada en una canal. Una altra 
persona que anava amb la finada 
va resultar il·lesa. La Guardia Civil 

Les trucades al 112 des de 
Lleida augmenten un 6% a 
1' estiu respecte 1' any 2021 
El Centre d'Atenció i Gestió de 
Trucades d'Urgemcia 112 Catalu
nya CAT112 ha rebut aquest estiu 
a la veguería de Lleida 27.120tru
cades, un 4% del total de Catalu
nya i un 6% més que el 2021. Per 
comarques, al Segria s'han rebut 
17.116, a la Noguera 2.905, a I'Ur-

gell 2.137, al Pla d'Urgell2.034, a 
les Garrigues 1.475 i a la Segarra 
1.453. Pel que fa a la capital de 
la veguería, lleida, el nombre de 
trucades ha augmentat un 5,8%, 
fins a 12.652. 

Per la seva banda des de I'Ait 
Pirineu i I'Aran aquest estiu s'han 

d'Osca es va fer carrec de les di
ligencies del cas, del que ahir no 
van transcendir més detalls. 

• 

Al Pirineu 
s'han fet 6.868 . 

aVISOS en 
aquest període 

fet 6.868 trucades, un 5,5% més 
que l'any passat. A I'Ait Urgell 
se'n van fer 2.100, a la Cerdanya 
1.876, al Pallars Jussa 937, al Pa
llars Sobira 768, a la Val d'Aran 

D'altra banda, a Alos de Bala
guer (Noguera), els Bombers van 
socórrer dos alpinistes que van 
quedar penjats del front de la 
Feixa mentre feien escalada. Un 
deis muntanyencs va patir una 
caiguda i va resultar ferit greu al 
patir fractures en una cama i un 
bra~. Un helicopter deis Bombers 
va evacuar els alpinistes fins a Ca
ma rasa, on ambulancies del SEM 
se'n van fer carrec. 

A Bausen, a la Val d'Aran, els 
Bombers van rescatar també mit
jan~ant un helicopter a quatre ex
cursionistes que es van extraviar 
mentre feien una travessa per 
una pista forestal. El rescat es va 
activar a les 16.00 hores després 
que els muntanyencs alertessin al 
112 que s'havien perdut mentre 
feien una excursió. Tots quatre 
van ser rescatats il-lesos. 

760, i a I'Aita Ribagor~a 427. 
El teleton d'emergencies ha 

ates entre el 15 de juny i el 15 
de setembre 679.141 trucades 
operatives, un 4,3% més que en 
el mateix període de l'any passat. 
El 31,4% del total de trucades es 
van fer des de la ciutat de Barce
lona, amb un total de 213.293 
(208.589 el 2021); el 2,2% pro
venien de la ciutat de Tarragona, 
unes 15.208 (15.275 el 2021); 
1'1,9% de lleida ciutat, 12.652 en 
total (11.953 l'estiu passat) i un 
1,1% provenien de la ciutat de Gi
rona, es a dir, 7.433. 

ElsMossos 
investiguen un 
apunyalament 
a Linyola 
Els Mossos d'Esquadra inves
tiguen l'apunyalament d'un 
home registrat la matinada de 
diumenge a Linyola. 

Segons la policía catalana, 
una patrulla va topar-se amb 
un home ferit per arma blan
ca en aquest municipi del Pla 
d'Urgell que, en ser interpel-lat 
pels agents per la ferida que 
duia es va negar a ser assistit 
medicament i tampoc va vo
ler presentar cap denuncia. Els 
agents van obrir una investiga
ció per esclarir aquests fets. 

Ferida greu una 
dona després de ser 
atropellada en una 
pla~a de Sunyer 
Una dona va resultar ferida 
greu ahir al matí després de ser 
atropellada per un vehicle en 
una pla~a de Sunyer (Segria). 
Segons va informar el SEM, que 
va evacuar la dona a I'Arnau de 
Vilanova, l'accident va ten ir lloc 
a les 10.36 hores a la pla~a 1 
d'Octubre del municipi. 

Tres ferits lleus en 
accidents a la C-14 

·a Tarrega i en una 
pista de Tuixent 
Dues persones van resultar ah ir 
ferides lleus després que un ve
hiele sortis de la carretera C-14 
a Tarrega, segons van informar 
els Bombers. 

A Tuixent, a I'Ait Urgell, un 
conductor també va patir feri
des lleus després de bolear el 
cotxe que condu'ia per una pis
ta forestal. 
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