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RELACIÓ DE VISITES DE LES ESCOLES 

 

FESTA 

MAJOR 

SETEMBRE 

Visites  Entitat que cal avisar  Contacte 

P3: Visita als gegants  Geganters  jpc.joan@gmail.com 

P5: Visita del bestiari carranquer  Diables de Cervera Carranquers  carranquers@gmail.com  

2n: Visita a la casa dels diables  Diables de Cervera Carranquers  carranquers@gmail.com  

4t: Visita al campanar  Campaners de Cervera  campanersdecervera@yahoo.es 

 
 

FESTA 

MAJOR 

FEBRER 

Visites  Entitat que cal avisar  Dies de visita  Contacte 

P3: Àliga  Confraria Àliga    aligadecervera@gmail.com 

646.032.784 Jordi Castany 

1r: Visita Cervera Medieval  Casc antic. PEE aporta 

guia 

  Paeria: Educació 

2n: Visita de la gàbia i del 
gegantó.  

Geganters 

Cal fer una instància 

demanant l’Auditori.  

  jpc.joan@gmail.com 

5è: Visita Església  Sta. 

Maria 

Parròquia.  PEE aporta 

guia  

  Paeria: Educació 
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5è: Visita elements 

municipals 

Del 28 de gener al 4 de 
febrer .  PEE aporta guia 

  Paeria: Educació 

6è: Visita capella Stsm. 

Misteri 

Parròquia, capella St. 
Misteri . PEE aporta guia 

  Paeria: Educació 

 
 
 
 

CORPUS 

Visites  Entitat que cal avisar   

P4: Visita Catifes Plaça Major (va a 

veure les que fan 3r) 

--------  ------------------- 

3r: Elaborar una catifa de Corpus a 

la Plaça Major 

CRP cal que faci una instància a 

l’ajuntament comunicant que es 

farà aquesta activitat el dijous de 

Corpus (20 de juny), sol·licitant que 

es talli la circulació de les 10h a les 

12h del matí a la Plaça Major i que 

delimitin un espai (zona pàrquings) 

per poder realitzar les catifes. 

Aquestes catifes s’ha de vetllar 

que durin tot el dijous, perquè 
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puguin ser visitades.  

4t: Visita Àliga de Cervera i visita del 

cap antic  

Ajuntament i Museu Comarcal 

(cap antic) 

aligadecervera@gmail.com 

 

6è: Xerrada a l’escola de la 

seguretat durant el correfoc 

Diables de Cervera Carranquers  carranquers@gmail.com  
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