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L’AUCer col·labora amb La Marató de TV3 amb una
acció solidària davant del Campanar de Puigcerdà
L’activitat ‘Omplim l’arbre dels desitjos’ es durà a terme al llarg de
dissabte vinent, 8 de desembre. L’avet s’omplirà amb les boles que hi
posin els participants
L’Associació Universitària de Cerdanya (AUCer), en col·laboració amb
l’Ajuntament de Puigcerdà, se suma un any més a La Marató de TV3 amb
l’acció solidària ‘Omplim l’arbre dels desitjos’, que es durà a terme a davant
mateix del Campanar de Puigcerdà.
Aquest dissabte vinent, 8 de desembre, al llarg de tot el dia, l’AUCer organita
una activitat que consistirà en la venda de boles transparents perquè tothom qui
hi vulgui col·laborar les ompli, tot escrivint-hi el seu desig, i després les pengi a
l’arbre que hi haurà plantat a la mateixa plaça de Santa Maria. A més a més
aquest avet, decorat amb les boles i il·luminat, formarà part de la decoració
nadalenca de Puigcerdà al llarg de les setmanes següents.
L’acció es completarà amb una actuació a càrrec del grup Jove i Júnior de
Dansart (18.30 h.), i una degustació de vi calent i de Cerdans, el dolç propi de
la comarca. També hi haurà venda de tasses de Puigcerdà.
Des de l’AUCer es vol subratllar que destinaran a La Marató el 100% de la
recaptació assolida, gràcies al fet que més de 20 empreses s’hi han implicat per
fer aportacions a l’organitació de l’activitat, les quals se sumen a la
col·laboració desinteressada d’entitats.
L’horari per col·laborar amb la proposta ‘Omplim l’arbre dels desitjos’ serà de
10.30 a 13.00 h., al matí, i de 16.00 a 20.00 h a la tarda.
Puigcerdà, escenari de l’espot de La Marató
La col·laboració de la Cerdanya amb La Marató de TV3 té enguany un valor
afegit, atès que Puigcerdà és l’escenari de l’espot promocional que s’emet
aquests dies per televisió i a les xarxes socials. L’anunci ha estat rodat en dos
espais ben coneguts de la capital cerdana: d’una part, davant de la històrica

estació de tren de la vila; i de l’altra, davant de la plaça de Santa Maria, que
precisament acollirà l’acció solidària de l’AUCer. La gravació s’ha inspirat en la
coneguda pel·lícula ‘Sempre al teu costat, Hachiko’, amb un gos que espera dia i
nit el seu amo a l’estació de tren i que, a diferència del flm, veu com fnalment
el propietari torna, en aquest cas gràcies al fet d’haver superat un tractament
contra el càncer.

Enllaç a l’espot: https://www.youtube.com/watch?v=s4kOlw3NYYQ
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