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El IV Festival d’Astronomia del Montsec 
oferirà activitats relacionades amb la 
divulgació científica, cultural i d’oci i amb la 
previsió d’assistència d’unes 3.500 persones

La Diputació de Lleida ha acollit aquest matí la presentació del festival que tindrà lloc del 12 al 15 
d’octubre al Centre d’Observació de l’Univers del Montsec (COU) i enguany també al municipi de 
Tremp. 

La Diputació de Lleida ha acollit aquest matí 
la presentació del programa del IV Festival 
d’Astronomia del Montsec, que se celebrarà 

del 12 al 15 d’octubre al Centre d’Observació de 
l’Univers del Montsec (COU) d’Àger i enguany també 
al municipi de Tremp. El festival, que preveu una as-
sistència d’uns 3.500 visitants, té com a objectiu prin-
cipal la divulgació científica, mitjançant l’organització 
d’activitats relacionades amb la ciència, la cultura i 
l’oci, pensades per a tota la família i amb la finali-
tat d’aconseguir despertar l’interès per l’astronomia i 
un millor coneixement de la zona del Montsec com a 
destinació d’astroturisme.

La presentació del IV Festival d’Astronomia del 

Montsec, que ha tingut lloc aquest matí a la Diputació 
de Lleida, ha comptat amb la participació del vicepre-
sident del Consell Comarcal de la Noguera, Carles 
Garcia; de la vicepresidenta del Consell Comarcal 
del Pallars Jussà, Maria Pilar Cases; del director 
científic del Parc Astronòmic del Montsec, Salvador 
Ribas, i del director general de l’agència de viatges 
Tu i Lleida, Jaume León.

Els organitzadors han destacat l’evolució del fes-
tival, que en aquesta edició té unes previsions 
d’assistència d’uns 3.500 visitants, davant dels 3.000 
de l’any passat i els 1.500 del 2015.

Pilar Cases ha subratllat “l’honor que representa que 
enguany l’acte inaugural es faci a l’altra banda del 
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Montsec, a la ciutat de Tremp, el dia 12 d’octubre. 
Des del Consell Comarcal —ha afegit— apostem 
molt pel turisme de tota mena i per descomptat pel 
cel fosc com un dels nostres punts forts dins del pro-
jecte de Geoparc i dins de tots els projectes que des 
del Consell estem treballant per desenvolupar el tu-
risme a la nostra comarca”.

En total s’han programat 18 activitats per a tota la 
família, tant diürnes com nocturnes, amb visites al 
COU, concerts de música i activitats gastronòmiques 
com el taller de maridatge de cerveses artesanes 
del Montsec amb productes de proximitat. En aquest 
sentit, Salvador J. Ribas, director científic del PAM, 
ha explicat que s’ha dissenyat un programa “per a un 
ampli nombre de persones amb diferents inquietuds: 
científiques, culturals, gastronòmiques o simplement 
per viure una experiència inoblidable al Montsec”. 
Salvador Ribas ha assenyalat que la conferència in-
augural porta per títol “El Son a l’Espai” i tindrà lloc 
a l’Epicentre-Centre de Visitants del Pallars Jussà a 
Tremp, a càrrec del Dr. Ramon Estivill, reconegut es-
pecialista mundial en la medicina del somni, i la Dra. 
Elena Aragonés, per la seva importància divulgativa.

En aquesta edició s’han continuat programant activi-
tats de divulgació científica per a tota la família, com 
les visites al COU “Viatgers Galàctics” (diürna), el 
“Cel de la Tardor” (nocturna) o el taller d’experiments 
científics a càrrec del presentador del programa di-
vulgatiu de ciència de TV3 “Dinàmiks”, Dani Jimé-
nez, conjuntament amb activitats culturals i musicals 
com els concerts de Judit Neddermann, cantautora i 
recent Premi Enderrock, i de Xavier Monge Quartet 
& Viktorija Pilatovic, músic i cantant de jazz, i acti-
vitats gastronòmiques com els tallers de maridatge 
de cerveses artesanes del Montsec amb productes 
de proximitat, entre d’altres, segons Salvador Ribas.

Per la seva banda, Jaume León, director de 
l’agència de viatges Tu i Lleida, ha explicat que, en 
col·laboració amb el Consell Comarcal de la Nogue-
ra, s’ha creat i comercialitzat un paquet turístic espe-
cífic per a l’assistència al festival, que amb estades 
d’una o dues nits, a més d’allotjament i manutenció, 
també inclou altres activitats a la zona del Montsec.

Carles Garcia, vicepresident del Consell Comarcal 
de la Noguera i conseller comarcal de Promoció 
Econòmica, ha destacat l’important salt que ha fet 
la demanda dels paquets turístics del Montsec, que 
tenen el PAM com a destinació principal. En aquest 
sentit, ha dit que “el PAM s’ha convertit en un motor 
de potenciació del turisme astronòmic i del coneixe-
ment que està donant un gran dinamisme a la co-
marca”. L’any 2014 es van contractar 442 paquets 
turístics, l’any passat es van vendre 610 paquets i 
les previsions d’aquest any són d’arribar als 1.000. 
“S’ha consolidat la línia ascendent de visitants de les 
últimes temporades”, agrega el conseller, que afe-
geix que “l’impacte econòmic per al sector turístic del 
Montsec s’apropa als 2 milions d’euros”.

Sr. Salvador Ribas

Sr. Carles Garcia Sra. Maria Pilar Cases

S’adjunten uns talls de veu del vicepresident del Consell Comarcal de la Noguera, Carles Garcia; de la 
vicepresidenta del Consell Comarcal del Pallars Jussà, Maria Pilar Cases; del director científic del Parc As-
tronòmic del Montsec, Salvador Ribas, i del director general de l’agència de viatges Tu i Lleida, Jaume León.

Sr. Jaume León

Els organitzadors han destacat 
l’evolució del festival, 
que en aquesta edició 

té unes previsions d’assistència 
d’uns 3.500 visitants, 

davant dels 3.000 de l’any passat 
i els 1.500 del 2015.
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