AGENDA ACTIVITATS PUIGCERDÀ GENER 2021
Del dissabte 26 de desembre al dimecres 6 de gener
Cursa virtual VIII SANT SILVESTRE PUIGCERDÀ 2020.
 5km. Corre, camina, participa amb els teus fills/es i no oblidis pujar el resultat a l’app.
 Cursa solidària a benefici de la Fundació Tallers de la Cerdanya.
 Vals regal de 75€ pels millors temps + Sorteig de 15 vals regal de 30€.
 Preu inscripció: 4€
Un any diferent, una cursa diferent. Més informació i inscripcions a: https://n9.cl/o6q61
Dissabte 2 de gener
18.00 h Campament del Patge Fumera. Aquest Nadal vine a conèixer el Patge Fumera i porta-li la teva
carta perquè la faci arribar als Reis Mags! Plaça de Santa Maria. (La celebració de la festa està subjecte a
l’evolució sanitària de la comarca).
19.00 h Presentació del llibre “La lluita per la República a la Seu, a l’Alt Pirineu i a Andorra”, de
l’Amadeu Gallart. Museu Cerdà. Organitza: Grup de Recerca de Cerdanya.
Lliurament dels premis Sebastià Bosom i Josep Egozcue. Museu Cerdà.
Diumenge 3 de gener
12.00 h Campament del Patge Fumera. Aquest Nadal vine a conèixer el Patge Fumera i porta-li la teva
carta perquè la faci arribar als Reis Mags! Parc Schierbeck. (La celebració de la festa està subjecte a
l’evolució sanitària de la comarca).
18.00 h Campament del Patge Fumera. Aquest Nadal vine a conèixer el Patge Fumera i porta-li la teva
carta perquè la faci arribar als Reis Mags! Plaça de l’Estació. (La celebració de la festa està subjecte a
l’evolució sanitària de la comarca).
Dilluns 4 de gener
18.00 h Campament del Patge Fumera. Aquest Nadal vine a conèixer el Patge Fumera i porta-li la teva
carta perquè la faci arribar als Reis Mags! Barri de l’Incasòl. (La celebració de la festa està subjecte a
l’evolució sanitària de la comarca).
Dimarts 5 de gener
12.00 h Campament del Patge Fumera. Aquest Nadal vine a conèixer el Patge Fumera i porta-li la teva
carta perquè la faci arribar als Reis Mags! Vilallobent. (La celebració de la festa està subjecte a l’evolució
sanitària de la comarca).
A partir de les 17.30 h Recepció dels Reis Mags d’Orient. Plaça del Call.
 Activitat gratuïta. Obligatori tiquet d’accés per als menors. Places limitades. Els adults
acompanyants no necessiten tiquet. Es prega que els menors vinguin acompanyats per un únic
adult, evitant així aglomeracions.
 A causa de la Covid-19, els Reis i Patges no tindran contacte físic amb els infants, però sí que
rebran una bosseta individual de caramels i un obsequi.
 Els infants es podran fotografiar amb Ses Majestats respectant la distància de seguretat marcada
per l’organització.
 Franges horàries per evitar aglomeracions: de les 17.30 h a les 21.00 h, cada 30 minuts.
Dimarts 19 de gener
18.00 h Club de lectura junior. “Amaranta” de Care Santos. Coordinació: Puri Merino. Biblioteca Comtat
de Cerdanya.
Dijous 21 de gener
18.00 h Club de lectura jove. 101 experiencias de filosofía cotidiana” de Roger-Pol Droit. Coordinació:
Esther Sirvent. Biblioteca Comtat de Cerdanya.
Divendres 22 de gener
18.00 h Club de lectura infantil. Es comentarà el llibre “Hachiko: el gos que esperava” de Lluis Prats.
Coordinació: Anna Fité. Biblioteca Comtat de Cerdanya.

Dimarts 26 de gener
20.30 h Club de lectura. “Sortir a robar cavalls” de Per Petterson. Coordinació: M.À. Terrones. Biblioteca
Comtat de Cerdanya.

Pujada al campanar de Santa Maria
De dilluns a divendres
De 09.30 h a 13.00 h (última pujada) ) i de 16.30 h a 18.30 h (última pujada).
Dissabte
De 10.15 h a 13.00 h (última pujada) i de 17.00h a 19.00 h (última pujada).
Diumenge i festius
De 10.15 h a 13.00 h (última pujada).
Preu: 1,5€. Nens fins a 12 anys gratuït.

Àrea de joventut
Activitat Futbolnet
Activitat esportiva per a nens i joves de 5è de primaria fins a 4t. ESO.
Dies: dilluns i dimecres.
Inscripcions obertes a l’Àrea de joventut.
Teatre Jove
Activitat per a joves de 1r d’ESO a 2n de Batxillerat.
Dies: dimecres.
Inscripcions obertes a l’Àrea de Joventut.
Espai de deures
Tots els dilluns i dimarts de 17.00 a 19.00 h (amb cita prèvia)
Tots els dijous i divendres de 17.00 h a 19.00 h.
Dijous 14: ronda de propostes dels i les joves.
Dijous 21: jocs a taula!
Dijous 28: Parlar en públic? Uf no! Donarem tips i eines per parlar en públic a classe.
Els divendres 8. 15 i 22 de gener: Divendres joves!
Us esperem cada tarda al Local Jove de Puigcerdà de 17.00 h a 19.00 h.
*Recordeu que per venir al Local Jove és necessari que amb antelació envieu un WhatsApp al 620 18 33
40 i reserveu la vostra plaça.
*A l’Àrea de Joventut seguim totes les mesures de seguretat:
Rentat de mans i gel hidroalcohòlic a disposar dels i les participants, distància de seguretat i mascareta
obligatòria.

Si vols més informació o inscriure a les activitats de l’Àrea de Joventut ho pots fer a través del 620 18 33
40 (pots enviar whatsapp), al 972 88 21 21 o enviant un correu electrònic a joventut@puigcerda.cat .
També ens trobaràs presencialment a:
Plaça Regne de Mallorca s/n (baixos)
Puigcerdà

Segueix-nos a les nostres Xarxes Socials:
Instagram: @Puigcerda_jove
Facebook: Joventut Puigcerdà

Museu Cerdà
"La Casa Cerdana"
Recreació d’un típic mas Cerdà. Podreu veure com era l’estil de vida de les famílies rurals cerdanes dels s.
XIX i XX. Visitareu els seus principals espais, on es desenvolupaven tant les activitats familiars, com
laborals (l’era, el badiu i els pallers, entre d’altres). Apreciareu els materials constructius de l’època i la
seva evolució. Un viatge pel segle passat.

Biblioteca Comtat de Cerdanya
Biblioteca Comtat de Cerdanya
Claustre, 12
17520 Puigcerdà
Tel. 972 88 03 04
biblioteca@puigcerda.cat
www.bibgirona.cat/biblioteca/puigcerda

Taller d’Arts Municipal
- Ceràmica, dibuix, pintura, escultura, disseny per ordinadorVine i t’informarem dels horaris, preus i de tot el que t’oferim!
C/ Raval de les Monges, 17 al costat del safareig
Tel. 972 88 11 89

Fundació ADIS
Informació :
C/ Reg Sant Agustí, 7
972 88 01 06
www.fundacioadis.org
adis@fundacioadis.org

TOTES LES ACTIVITATS PREVISTES PEL MES DE
GENER ESTAN SUBJECTES A L’EVOLUCIÓ DE LA
COVID-19

