Cultura | Redacció | Actualitzat el 08/06/2022 a les 11:45

Presenten les actuacions del 12è
cicle «Música sota les estrelles»
El Parc Astronòmic del Montsec programa enguany cinc concerts, que tindran lloc
entre el 2 de juliol i el 3 de desembre

Imatge de la presentació a l'IEI de Lleida | FGC

El Parc Astronòmic del Montsec (PAM) acollirà entre el 2 de juliol i el 3 de desembre la 12a edició
del cicle Música sota les estrelles. Enguany, s'amplia de quatre a cinc el nombre de concerts,
després de l'èxit d'assistència de l'any passat en què es van exhaurir les entrades tots els dies.
Les actuacions programades per aquesta nova edició són les de Falsterbo (2 de juliol); Hoven (3
de setembre); Aina Torres i Jordi Montañez (1 d'octubre); Mazoni (29 d'octubre) i Ramon
Quadrada "Quadraphonics" Jazz Quintet (3 de desembre). Cada artista o grup oferirà dues
sessions la mateixa nit. Els espectacles es fan en dissabte i combinen els concerts d'artistes
catalans amb una visita al PAM i l'observació del cel.
Els concerts del cicle es faran un cop al mes a l'Ull del Montsec, un planetari digital amb una
cúpula de 12 de metres de diàmetre i una paret frontal que s'obren completament i que permeten
gaudir de la música sota les estrelles. Els concerts tindran una durada de 45 minuts i van
seguits de l'observació del cel al Parc de Telescopis del Parc Astronòmic del Montsec. Cada artista
o grup ofereix dues sessions la mateixa nit. Les entrades per a cada concert ja estan disponibles
al web del Parc.
El director del Parc, Salvador J. Ribas, ha ressaltat que el cicle és una cita "molt ben valorada
i amb molt bona acceptació entre el públic", ja que permet sumar a l'experiència científica de la
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visita al Parc, "un component cultural molt interessant i a més en un entorn, el Planetari, molt
poc habitual". "Els espectadors poden escoltar la música en el millor indret per a l'observació del
cel a Catalunya", ha assenyalat.
Música sota les estrelles, organitzat pel Parc Astronòmic del Montsec, en col·laboració amb
l'Institut d'Estudis Ilerdencs (IEI) de la Diputació de Lleida, és un dels plats forts de la
programació del PAM i és un dels principals atractius que ofereix el parc a les persones visitants,
juntament amb les propostes diürnes i nocturnes en plena natura pels aficionats a l'astronomia.

Altres notícies que et poden interessar
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