
PROGRAMA D’ACTES FIRA DE PINÓS 

DISSABTE 17 DE MAIG 

De 9 a 12 del matí 
 8è Concurs de pintura ràpida 
 
A les 5 de la tarda  
VI Caminada Popular de Pinós  
Ruta: Matamargó (12,7 km.)  
Sortida i arribada: Ermita de Matamargó 
Inscripcions: 16:00h.  
Informació: tel. 973473292/637530702 / Facebook Fira Pinós  
Seguidament  botifarrada popular al local social de Matamargó  

!
DISSABTE 24 DE MAIG 

A les 6 de la tarda 

Inauguració d’Exposicions:  
-Mecanització del camp i canvis socials 
-Concurs Pintura Ràpida 
-Mostra Taller de Restauració de Mobles  
 -Artesans del Solsonès  
 -Exposició de Patchwork. Amics de la Gent Gran de Pinós 
 -Aula Rural  !
 
A les 7 de la tarda 
 
Xerrada-Col·loqui  MECANITZACIÓ DEL CAMP I CANVIS SOCIALS. Eines i 
feines de pagès  a càrrec de Llorenç Ferrer i Alòs, Catedràtic d’Història 
Contemporània de la Universitat de Barcelona i Francesc Reguant, Economista,  
vicepresident de la ICEA (Institució Catalana de Estudis Agraris) i autor del llibre  
ENTENDRE L’AGRICULTURA. 

!
A les 8:45  del vespre 

Sopar de germanor (cigrons-cansalada, botifarres i truita, postres, aigua i vi).  
Preu: 12€ . Reserves Tel. 973 473 292 / 678 691 539 

!



DIUMENGE 25 DE MAIG       

 
A les 9:30 del matí  

Esmorzar popular fins a les 10:30 

 
A les 11 del matí 

Inauguració de la fira. 
Repic de campanes i trabucs 

 
A les 12 del migdia 

Missa solemne acompanyada per la coral de Freixinet. 
Benedicció  i repartiment del pa de Corpus. 

 
A les 2 de la tarda 

Dinar de Fira: Fideuada i llom amb ametlles, postres, cafè, vi, cava i licors. 
Tiquets anticipats : “Cal Bosch” (973473212) i “Hostal de 
Pinós”(973473062)  
Preu: 16€. Inclou participació en el sorteig de lots de productes de la fira 

 
A les 5 de la tarda 

Estronc de sobretaula. 
Sorteig de lots de productes de la fira. 
Campionat de botifarra  

 
A les 6 de la tarda 

Espectacle amb l’Esbart Rocasagna de Gelida 

 
 
A les 7 de la tarda 

Cloenda de la fira:  
-Berenar popular (xocolatada amb coca). 
-Sorteig  especial 

!


