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Vallbona, amb 15.000 visites
el 2014, un 8%menys
Coma conseqüència de l’horari reduït d’obertura d’aquest cenobi
de laRutadelCister || Tambécauelpúblic aPoblet i SantesCreus

PATRIMONIBALANÇ

❘ VALLBONA DE LES MONGES ❘ El mo-
nestir deVallbona de les Mon-
ges, a l’Urgell, va rebre l’any
passat un total de 15.045 visi-
tants, uns 1.300 menys que el
2013, xifra que representa una
caiguda de públic del voltant al
8%. De fet, el balanç turístic
d’aquest cenobi lleidatà està en
la línia dels altres dos mones-
tirs que formen la Ruta del Cis-
ter, ja que Poblet també va per-
dre 15.000 visitants i Santes
Creus, 8.000. Mentre que els
tres monestirs van rebre el 2013
gairebé 200.000 visitants, l’any
passat es van quedar en
177.000, un 11% menys, se-
gons dades de l’Oficina Comar-
cal deTurisme de l’Urgell. Un
dels motius que apunta com a
possible causa de la pèrdua de
públic aVallbona de les Mon-
ges és l’horari reduït d’obertu-
ra al públic del monestir, que
durant diversos períodes de
l’any passat va obrir únicament
durant els caps de setmana, els
festius i els mesos d’estiu.

Els responsables de la Ruta
del Cister també destaquen
l’impacte negatiu que va tenir
l’any passat la retirada provi-
sional de la venda d’entrades
conjuntes als tres monestirs,
que permetia visites a un preu
més reduït i sense caducitat. Per
això, aquest 2015 es recupe-
rarà aquest tipus d’entrada pro-
mocional als tres conjunts mo-
numentals, amb un preu de 12

Vista del claustre del monestir de Vallbona de les Monges.
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Més visitants. El Museu del Torró i la Xocolata d’Agramunt va rebre
20.412 visitants el 2014, gairebé 4.000més que el 2013. També van créi-
xer les visites al Museu Cal Trepat de Tàrrega (6.614, unes 4.300 més),
el Museu Comarcal de l’Urgell a Tàrrega (8.566, unes 2.200més) i Lo Par-
dal d’Agramunt (300, unes 200 més).

Menysvisitants. El Convent de Sant Bartomeu de Bellpuig, amb 1945
persones el 2014, va perdre gairebé 1.100 visitants. L’Espai Guinovart
d’Agramunt va passar de 5.130 el 2013 a 4.948 visites l’any passat.

euros, que es comercialitzaran
directament als cenobis cister-
cencs i a través de les platafor-
mes turístiques, ja sigui a les
oficines i també on-line.

S’ha de recordar que la Ru-

ta del Cister va complir 25 anys
aquest passat 2014, amb la idea
del rellançament de la marca
turística.Vallbona va rebre des
del 1989 gairebé 550.000 visi-
tants.

Wert anirà a la
gala dels premis
Goya“si res no
m’ho impedeix”

POLÍTICACULTURAL

❘MADRID ❘ El ministre de Cultu-
ra, José IgnacioWert, va afir-
mar ahir que,“si res no m’ho
impedeix”, assistirà el prò-
xim 7 de febrer a la gala dels
premis Goya a Madrid, a què
ha estat convidat i a la qual
l’any passat no va acudir, se-
gons va indicar llavors, per
motius d’agenda. En declara-
cions aTVE,Wert va assegu-
rar que la seua absència el
2014 “es va treure absoluta-
ment de mare” i que ara no
es pot “reconciliar” amb qui
mai s’ha “barallat”. D’altra
banda,Wert va destacar el ba-
lanç “molt positiu” després
de l’entrada en vigor de la llei
de Propietat Intel·lectual re-
formada i va avançar que “ja
s’han tancat més d’un cente-
nar de pàgines web” d’enlla-
ços a continguts il·legals.

Gossos, a Lleida per celebrar el seu 22 aniversari

❘ LLEIDA ❘ El Cafè delTeatre de Lleida acollirà el 13 de febrer
un dels concerts del grup Gossos, que celebrarà els seus 22
anys en actiu amb una gira per 22 localitats catalanes sota el
lema Són 22 i en volem tocar 22 per a 222 a les 22.

Björk llança per sorpresa el seu nou àlbuma iTunes

❘ MADRID ❘ En resposta a les filtracions a internet, l’artista
islandesa Björk va publicar ahir per sorpresa a iTunes el
seu nou disc,Vulnicura, que s’havia anunciat per al març,
quan sí que arribarà la versió física en CD i vinil.

Presentació del programa a l’ajuntament de Cervera.
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X. SANTESMASSES
❘ CERVERA ❘ El cicle de teatre de
Cervera tindrà aquest any sis
obres, una més que el 2014,
amb un pressupost de 60.000
euros. Les actuacions alTea-
tre de La Passió començaran
el 8 de febrer amb La extra-
ña pareja, amb Joan Pera, i
conclouran el 8 de novembre
amb T’estimo, però no tant,
dirigida per Miquel Murga.

El cicle inclourà també el 29
de març L’última trobada,
amb Rosa Novell iAbel Folk;
el 26 d’abril, El crèdit, amb
Jordi Bosch i Jordi Boixade-
ras; el 25 de setembre,Els ve-
ïns de dalt, amb Nora Navas
i PereArquillué; i l’11 d’oc-
tubre, el Mag Lary amb La-
ry Poppins.Abonament de
90 euros per als sis especta-
cles.

Sis obres en la temporadade
Cervera, unamésqueel 2014

J.B.
Després d’un any alTeatreApo-
lo de Barcelona i més de 50.000
espectadors, La ratonera arri-
barà el pròxim 30 de gener a la
Llotja de Lleida (21.00 h, 37
€/32 €). Entre els seus intèr-
prets, Ferran Carvajal, l’inobli-
dable Narcís de la sèrie El cor
de la ciutat deTV3.
Què és La ratonera?
La ratonera ens situa en una
mansió hostal amb set perso-
natges curiosos i un sergent de
policia, el meu paper, investi-
gant un assassinat.Tots els per-
sonatges tenen un passat fosc i
resulta fàcil sospitar la seua re-
lació amb el cas. El text manté
el públic enganxat intentant es-
brinar qui pot ser el possible as-
sassí.
Quin és el secret de l’èxit
d’aquesta obra?
És un clàssic comMort al Nil o
Assassinat a l’Orient Express

ENTREVISTA

«Sempre agrairé el paper de Narcís»
Ferran Carvajal

❘ ACTOR ❘

però té un element únic. Quan
aAgatha Christie li van voler
comprar els drets per al cine, va
imposar una clàusula que ho
impedia fins que no deixés de
representar-se al teatre, i su-
ma 62 anys seguits a Londres,

amb més de 10 milions d’espec-
tadors! Per això, només és pos-
sible veure l’obra al teatre.
Sembla inimagible a Barcelona.
Sí, sí, encara que jo tinc ima-
ginació..., però és cert que Lon-
dres compta amb una gran tra-

dició teatral i, a més, com a ciu-
tat més gran i cosmopolita, La
ratonera s’ha convertit també
en un atractiu turístic, i rep molt
suport de l’administració públi-
ca.
Suport públic que s’enveja.
El 21% d’IVA cultural ha sigut
una bomba en la línia de flota-
ció del teatre, però sóc optimis-
ta. On no hi ha crisi és en la cre-
ativitat i la imaginació i en l’im-
puls que l’art i la cultura faran
per canviar el model en el qual
vivim.
Ja s’ha oblidat del Narcís d’El
cor de la ciutat?
No, i no tinc cap intenció de fer-
ho.Va ser un personatge a qui
li tinc tot l’afecte del món i a
qui sempre estaré agraït perquè
em va donar la possibilitat de
donar-me a conèixer al gran pú-
blic. Però per fortuna no he pa-
rat de fer coses després del Nar-
cís.


