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Per a més informació consulteu el nostre web:
www.firadesantisidre.com

Per a més informació consulteu el nostre web:
www.firadesantisidre.com

16 · 17 · 18 de Maig

ACTES DE LA FIRA
Divendres, 16 de maig
D’11 a 16 h: Cargolada solidària. Lloc: camp
del Serra
12 h: Acte d’inauguració oficial de la 62a Fira
de Sant Isidre de Solsona. Lloc: sala Gòtica del
Consell Comarcal del Solsonès
14 h: Entrega de premis del IV Concurs
Empresaris per al Solsonès. Lloc: estand
d’Empresaris per al Solsonès
16.30 h: Inauguració exposició de treballs de
les activitats de la gent gran del curs 2013-14.
Lloc: sala cultural de l’ajuntament de Solsona
18 h: Xerrada: Calderes de biomassa. La
tècnica al servei de l’estalvi a càrrec de
Bioenergia Romà Portolés, SL – Hargassner.
Lloc: sala Gòtica del Consell Comarcal del
Solsonès
De 18.30 a 20 h: Xerrada: Aprenem quines
són les intoleràncies alimentàries actuals a
càrrec de Mireia Anglada. Lloc: bar el Casal

De 19 a 22 h: Cargolada solidària. Lloc: camp
del Serra
20 h: Xerrada i inauguració de l’exposició:
Presons de dones, una veritat ignorada a càrrec
de Fernando Hernández. Lloc: sala Gòtica del
Consell Comarcal del Solsonès
Dissabte, 17 de maig
De 9.30 a 15 h: XVII zoom fotogràfic de la Fira
10 h : Missa a sant Isidre a l’església de la
Companyia de Maria.
De 10 a 13 h: XI taller de labor de retalls
(patchwork). Lloc: carrer del Castell, 38 (espai
Issim)
De 10.30 a 12 h: Showcooking: “Menjant amb
il·lusió, davant una intolerància alimentària” a
càrrec de Mireia Anglada. Lloc: bar el Casal
D’11 a 13 h: Passejades infantils a cavall i en
ponis. Lloc: camp del Serra
D’11 a 16 h: Cargolada solidària. Lloc: camp
del Serra
De 12 a 13 h: Exhibició Escola de Dansa

Solsona. Lloc: passeig Pare Claret. Exhibició
de doma alta escola de cavalls. Lloc: camp del
Serra
De 12 a 13.30 h: L’hora del vermut, tast de
productes locals. Lloc: plaça de Sant Joan
De 13 a 22 h: Degustació de vedella del
Solsonès cuita a l’estil argentí. Lloc: camp del
Serra
De 16 a 19 h: VIII concurs de bitlles catalanes
de la Fira i passejades infantils a cavall i en
ponis. Lloc: camp del Serra. XV trobada de
puntaires. Lloc: sala polivalent. XI taller de
labor de retalls (patchwork). Lloc: carrer del
Castell, 38 (espai Issim)
De 17 a 18 h: Exhibició de taekwondo. Lloc:
sala polivalent. Activitat encerta-la. Lloc: fira de
les entitats
18 h: Festival Espaigua. Lloc: Teatre Comarcal
de Solsona. Concert amb els combos de l’Àtic.
Lloc: plaça de sant Isidre
De 18.30 a 20 h: Exhibició Escola de Dansa de
Solsona. Lloc: passeig Pare Claret
De 19 a 22 h: Cargolada solidària. Lloc: camp
del Serra

22 h: Teatre: Arriba el sr. President. Lloc: Teatre
Comarcal de Solsona
23.30 h: Concert solidari amb Hotel Cochambre, Ban’d’festa i Quicu Lloms.
Lloc: sala Xelsa
Diumenge, 18 de maig
9 h: XI trobada de motos antigues i clàssiques
ciutat de Solsona. Lloc: av. Cardenal Tarancon
10 h: VIII cursa corriol de Solsona. Lloc: sortida
i arribada al parc de la Mare de la Font. Tir al
plat. Lloc: camp de tir del Solsonès
De 10 a 14 h: XI taller de labor de retalls
(patchwork). Lloc: carrer del Castell, 38. IV
trobada d’intercanvi de plaques de cava. Lloc:
sala polivalent
11 h: Concurs de tala de troncs i passejades
infantils a cavall i en ponis. Lloc: camp del
Serra.
D’11 a 16 h: Cargolada solidària. Lloc: camp
del Serra
De 12 a 13 h: Exhibició Escola de Dansa de

Solsona. Lloc: passeig Pare Claret
De 12 a 13.30 h: L’hora del vermut, tast de
productes locals. Lloc: plaça de Sant Joan.
Lliurament de premis de la gimcana de llengua
No val a badar!. Lloc: estand de la UBIC
16 h: Cafè concert a càrrec del grup de Solsona
Gospel School i La Banda de l’Escola Municipal
de Música de Solsona. Lloc: sala polivalent
17 h: Acte de cloenda de la Fira. Lloc: sala
Gòtica del Consell Comarcal del Solsonès.
De 17 a 20 h: Passejades infantils a cavall i
en ponis. Lloc: camp del Serra. Activitat ball de
la mosca. Lloc: fira de les entitats
19 h : Teatre: Arriba el sr. President. Lloc: Teatre
Comarcal de Solsona
Durant els tres dies de la Fira i de 10 a 21 hores
XXVII Mostra de bestiar vaquí
XXII Concurs de raça de bestiar vaquí
XIV Mostra de bestiar equí
VII Mostra de bestiar oví i cabrum
XXV Mostra d’artesania
VIII Mostra de productes artesans del Solsonès

amb exposició, venda, demostracions i tallers
IV Fira Masies + Sostenibles (veure programa a
part)
Fira de l’automoció, amb vehicles nous i
seminous de totes les marques i principals
models.
Fira de la maquinària agrícola, amb les millors
eines del camp
Fira industrial, amb empreses de primera línia
nacional i internacional
Fira del comerç amb la presència de més d’un
centenar d’establiments dins i fora del nucli
antic
Fira de les entitats, amb la participació
d’entitats i ONG de la comarca
Fes un cafè solidari a l’estand del SOM a la fira
de les entitats
Venda de productes de comerç just a l’estand
del SOM a la fira de les entitats
Venda de loteria del Sorteig de l’Or i de
farmacioles a l’estand de Creu Roja el Solsonès
a la fira de les entitats
Tómbola solidària a l’estand de l’Associació de
Dones del Solsonès a la fira de les entitats

