
  

 

    
 

 

 

 

Benvolguts/des, 
 
Amb l’inici del nou curs escolar, des de Cerdanya Jove, revisem i refem la programació de les nostres 
activitats i projectes, i un dels que mantenim 
Kom Sona.  
 
Pels que ja el coneixeu, us fem memòria del projecte, i pels que encara no n’heu sentit a parlar, us 
engresquem a llegir atentament la informació i a participar
 
El Tal Kom Sona és un espai per parlar, preguntar, compartir... els temes que toquen de prop
joves com a les seves famílies. I amb l’ajuda del Josep i la Sílvia,
d’aquest espai, pretenem fer-ho d’una manera clar
Kom Sona! 
 
Per això, ens trobem els dimarts a la tarda a l’Oficina Jove de la Cerdanya
Puigcerdà).  
El grup de joves es troba cada 15 dies, en horari de 17:30h a 19h
periodicitat mensual de 20h a 21h.
inscripció ni tan sols el compromís de venir 
aconseguir que repetiu. 
  
Durant aquest primer trimestre de cur
consum de porros, de sexe, d’orientació sexual, de violència de gènere i de l’addició a les pantalles
grup de famílies, en canvi, ens centrarem en 
sovint són delicats. Darrera d’aquesta carta us fem arribar els calendaris.
 
Paral·lelament, també us oferim la possibilitat d’assis
com per les famílies,  amb els mateixos psicòlegs
cregueu oportuns. En aquest cas, sí que cal demanar 
per correu electrònic a joventut@puigcerdà.cat
 

TAL KOM SONA JOVES 

Dimarts, cada quinze dies 
De 17:30 a 19h 
Oficina Jove de la Cerdanya 

 
Finalment, aprofitem la ben entesa per recordar
joves de la comarca amb una program
deures, teatre, cinefòrums... 
Dilluns Dimarts 

17 a 19h Puigcerdà 17h a 19h Puigcerdà
17 a 19h Llívia 17 a 19h Bellver

 
Esperem que sigui del vostre interès.
Atentament, 
 
Equip tècnic de l’Oficina Jove de la Cerdanya
 
 

           

  
 

, des de Cerdanya Jove, revisem i refem la programació de les nostres 
s que mantenim per 3r any consecutiu, perquè hi creiem fermament, és el 

, us fem memòria del projecte, i pels que encara no n’heu sentit a parlar, us 
engresquem a llegir atentament la informació i a participar-hi. 

és un espai per parlar, preguntar, compartir... els temes que toquen de prop
I amb l’ajuda del Josep i la Sílvia, psicòlegs de professió i 

d’una manera clara, oberta, divertida i dient les coses sense embuts. 

a la tarda a l’Oficina Jove de la Cerdanya (pl. Regne de Mallorca, de 

cada 15 dies, en horari de 17:30h a 19h i els grups de 
periodicitat mensual de 20h a 21h. Tant l’un com l’altre són grups oberts, de manera que no ca

i tan sols el compromís de venir a cada sessió, tot i que els nostres esforços es centren en 

Durant aquest primer trimestre de curs, amb el grup jove parlarem de l’acceptació del propi cos, del 
consum de porros, de sexe, d’orientació sexual, de violència de gènere i de l’addició a les pantalles
grup de famílies, en canvi, ens centrarem en com parlar amb els fills i filles sobre sexe i 

aquesta carta us fem arribar els calendaris. 

Paral·lelament, també us oferim la possibilitat d’assistir a sessions individuals disponibles tant pels i les joves 
amb els mateixos psicòlegs, per tractar de manera més confidencial els temes que 

sí que cal demanar cita prèvia, i podeu fer-ho per telèfon al 972 88 21 21, 
joventut@puigcerdà.cat o bé a través de les nostres xarxes socials @cerdanya.org

TAL KOM SONA FAMÍLIES TAL KOM SONA PER TU

Dimarts, 1 cop al mes. 
De 20 a 21h 
Oficina Jove de la Cerdanya 

Dimarts, amb cita prèvia.
De 17:00 a 17:30
Oficina Jove de la Cerdanya

entesa per recordar-vos que cada dia a la tarda, ens trobareu als diferents locals 
rogramació d’activitats diàries o setmanals: tallers, tornejos, tardes de 

Dimecres Dijous 

17h a 19h Puigcerdà 17h a 19h Puigcerdà 17h a 19h Puigcerdà
17 a 19h Bellver 17 a 19h Martinet 17 a 19h Alp 

Esperem que sigui del vostre interès. 

Equip tècnic de l’Oficina Jove de la Cerdanya 

Oficina Jove de la Cerdanya    

Pl. Regne de Mallorca, s/n 

17520 Puigcerdà  

cerdanya@oficinajove.cat   
www.oficinajove.cat    

, des de Cerdanya Jove, revisem i refem la programació de les nostres 
, perquè hi creiem fermament, és el Tal 

, us fem memòria del projecte, i pels que encara no n’heu sentit a parlar, us 

és un espai per parlar, preguntar, compartir... els temes que toquen de prop tant als i a les 
psicòlegs de professió i els dinamitzadors 

a, oberta, divertida i dient les coses sense embuts. Tal 

(pl. Regne de Mallorca, de 

i els grups de famílies amb una 
Tant l’un com l’altre són grups oberts, de manera que no cal fer 

els nostres esforços es centren en 

l’acceptació del propi cos, del 
consum de porros, de sexe, d’orientació sexual, de violència de gènere i de l’addició a les pantalles. Amb el 

sexe i drogues, temes que 

disponibles tant pels i les joves 
, per tractar de manera més confidencial els temes que 

ho per telèfon al 972 88 21 21, 
o bé a través de les nostres xarxes socials @cerdanya.org. 

TAL KOM SONA PER TU (joves o famílies) 

Dimarts, amb cita prèvia. 
7:30h i de 19 a 20h 

Oficina Jove de la Cerdanya 

a dia a la tarda, ens trobareu als diferents locals 
activitats diàries o setmanals: tallers, tornejos, tardes de 

Divendres 

17h a 19h Puigcerdà 17h a 19h Puigcerdà 
17 a 19h Ger 



  

 

    
 

 

 

 

 
 
CALENDARI TAL KOM SONA PER JOVES
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           

  
 

CALENDARI TAL KOM SONA PER JOVES i PER FAMÍLIES 

Oficina Jove de la Cerdanya    

Pl. Regne de Mallorca, s/n 

17520 Puigcerdà  

cerdanya@oficinajove.cat   
www.oficinajove.cat    


