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La Nit de les Arts, per primera vegada en ple centre
de Puigcerdà
Enguany l’espectacle de música i dansa es fa a davant del Campanar
La proposta d’aquest dimecres forma part de les activitats paral·leles de
la Universitat d’Estiu Ramon Llull
La Nit de les Arts, una de les activitats paral·leles més reeixides de la
Universitat d’Estiu Ramon Llull Puigcerdà, estrena emplaçament. Per
primera vegada es farà a la plaça de Santa M aria, a davant del Campanar,
després que les anteriors edicions s’havien dut a terme a l’altre gran indret
turístic de la capital cerdana, l’Estany.
L’espectacle es podrà veure aquest dimecres dia 11 a partir de les 10 de la nit.
La posada en escena combinarà una actuació musical amb una exhibició de
dansa aèria, amb l’emblemàtic campanar com a teló de fons, convertit en “un
cel blanc en moviment”, segons la descripció feta pels autors. La vetllada
compta amb la col·laboració de Joventuts Musicals de C erdanya i Dansart
Cerdanya.
El cap d’activitats de l’AUCer, Carles de Moxó, avança que la posada en
escena serà “força espectacular” i aproftarà totes les possibilitats que ofereix la
torre puigcerdanesa.
Vermut amb Óscar Nebreda i J osé Luis Martín. Aquesta no és l’única
activitat oberta a tothom per aquest dimecres. Abans, al migdia, els qui vulguin
compartir un vermut amb els ninotaires Óscar Nebreda i José Luis Martín
tindran ocasió de fer-ho a la plaça Cabrinety. Els cofundadors de la revista El
Jueves hi seran, convidats per l’AUCer, de les 13.30 a les 14.30, per conversar
amb els assistents.
Nit dels Estels. D’altra banda, aquest dimarts a la nit se celebra la Nit dels
Estels: una observació del cel única a Catalunya, ja que es fa al cim de la Tosa
d’Alp (2.547 m.) amb la col·laboració de l’estació de La Molina i de
l’Agrupació Astronòmica de S abadell.
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