
Els ajuntaments de Puigcerdà i
la Guingueta d’Ix han fet una
aposta per mantenir l’activitat cul-
tural especial de la temporada tu-
rística i, amb l’esperança que no
es produeixin nous confinaments
a un i altre costat de la frontera,
han anunciat la celebració del
Festival Transfronterer.

La nova edició del Festival
Transfronterer Puigcerdà Bourg-
Madame planteja  catorze pro-
postes culturals entre els dies 2
d’agost i 1 de setembre a fi d’ame-
nitzar els vespres de la campanya
turística. Segons ha definit l’Ajun-
tament de Puigcerdà, es tracta
d’un  festival eclèctic, dirigit a tots
els públics, i que inclou teatre,
dansa, màgia, programació infan-

til i per al públic familiar i diferents
gèneres musicals com ara música
clàssica, jazz, cançó de taverna,
música de cobla, pop, rock, folk,
música vocal i música popular i
tradicional. Així, la cita proposa
concerts els diumenges d’agost a
les 7 de la tarda a la plaça de Santa
Maria de Puigcerdà, amb grups
com La Taverna Catalina, Tete a
Tete, Jazz Do It, Rachel & The
Wells i La corda Fluixa; tres espec-
tacles per al públic infantil i fami-
liar, amb l’espectacle de dansa
Blowing, el de màgia infantil Gre-
gory et Toupie i El Pot Petit, que
farà dues funcions; l’obra de teatre
Records del 36 amb la Inestable
Ceretana de Teatre; dos concerts
de música clàssica a Càldegues,
amb els duos Fortecello i Lara

Martí i Dylan Garcia; el concert
vocal a cappella de Les Foruchet-
tes; i dos concerts de música po-
pular i tradicional amb la cobla
Montgrins i la Trobada dels Acor-

dionistes del Pirineu. El gruix de
les activitats són gratuïtes, per bé
que en alguns casos cal reservar
l’entrada, i en tots caldrà mantenir
la seguretat sanitària.
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Puigcerdà i la Guingueta mantenen un
Festival Transfronterer adaptat per la covid
Els dos consistoris programen 14 concerts i actuacions en espera que no s’ordenin confinaments

AJ PUIGCERDÀ

L’acte de presentació a Puigcerdà del Festival Transfronterer

El grup de Compromís, a l’opo-
sició a l’Ajuntament de la Seu, sos-
té que la capital alt-urgellenca és
a la cua de Catalunya en llits per
habitant. La formació ha presen-
tat un estudi en el qual, segons els
seus portaveus, es mostren totes
les mancances de l’hospital local
en nombre de llits, condicions de
les instal·lacions i distància amb
el centre de referència, i apunta les
possibles sortides, amb la cons-
trucció d’un nou edifici a l’Horta
del Valira. En aquest sentit, el grup
de Compromís «insisteix en la
creació immediata d’una taula de
treball per fer un Pacte de Ciutat
per definir el model hospitalari
que es vol implementar a la Seu
amb els serveis i atenció sanitaris
adequats», segons han remarcat
els seus responsables.

REDACCIÓ LA SEU D’URGELL

Compromís per la
Seu insisteix que
la ciutat necessita
un nou hospital
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