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Avui, a les 21 h, concert de la
cantant Lídia Pujol en el marc
d’una gira sota el nom d’Iter
Luminis (Camí d’Identitat). Entrades: 12 euros, anticipades a
l’Oficina d’informació i turisme
del Solsonès; i 15 euros, a taquilla. Reserves: reserves@lidiapujol.com.
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sia parroquial de Sant Domènec. A les 12 h, a l’envelat, animació infantil amb Viri Virom i
el seu espectacle Festiball. A
les 12.30 h, sortida des de la
plaça de l’Ajuntament de la
cercavila pels carrers de la Vila
de Puigcerdà i ball de gegants
amb la Colla Gegantera i Grallers
de Puigcerdà.
Difusión:
8.296A les 13 h,
a la plaça Cabrinetty, audició i
ballada de sardanes amb la
Cobla Principal de La Bisbal. A
les 18 h, a l’envelat, concert de
festa major amb l’orquestra La
Principal de la Bisbal. A les
19.30 h, sortida des de la plaça de l’Ajuntament de la cercavila pels carrers de Puigcerdà
a càrrec de la Fanfàrria d’Osseja. A les 23.30 h, a l’envelat,
ball de nit amenitzat per l’orquestra La Principal de la Bisbal. A continuació, per al jovent, actuació del grup Virus.
Dilluns, a les 11 h, concentració a la plaça Cabrunetty per a
la 17a Pujada Refrescant a
l’Estany, amb els Grallers de
Queixans. A les 12.30 h, al
parc Schierbeck, sardanes amb
la Cobla Selvatana. A les 16 h,
al casal Sant Domènec, 16è
Campionat de Truc Trofeu Vila
de Puigcerdà Roser 2014. Inscripcions 30 minuts abans al
mateix local. A les 18 h, a l’envelat, concert de Festa Major

