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ACTES DE LA FIRA

DIVENDRES, 12 DE MAIG

 10 h  Acte d’inauguració oficial de la 65a Fira 
de Sant Isidre de Solsona. Lloc: sala gòtica del 
Consell Comarcal del Solsonès. 

 11 h Taller d’ovelles de llana amb feltre o gan-
xet. Lloc: mans i mànigues al c. del Castell, 48

 13 h Entrega de premis del VII Concurs Empre-
saris per al Solsonès. Lloc: estand d’Empresaris 
per al Solsonès 

 17 h Taller d’ovelles de llana amb feltre o 
ganxet. Lloc: mans i mànigues al c. del Castell, 
48. Manualitats pels més petits. Lloc: estand de 
l’escola Arrels de la fira de les entitats

 17.45 h Showcooking Cuinem sense al·lèrgens. 
Lloc: Food Truck Toleràncies al pg. Pare Claret

 19 h  Fem una copeta de vi (sense histamina 
i estèvia). Lloc: Food Truck Toleràncies al pg. 
Pare Claret

DISSABTE, 13 DE MAIG

 9 h 1r Speed shear de Catalunya (concurs d’es-
quilar ovelles). Lloc: camp del Serra (espai 
d’exhibicions)

 De 9.30 a 13.30 h XX zoom fotogràfic de la 
Fira 

 10 h Missa a sant Isidre a l’església de la 
Companyia de Maria. XIV taller de labor de 
retalls (patchwork). Lloc: carrer del Castell, 10. 
Mostra de vehicles de la I Trobada de vehicles 
clàssics a Solsona. Lloc: av. del Cardenal 
Tarancón. Pintem els al·lèrgens. Lloc: Food 
Truck Toleràncies al pg. Pare Claret

 11 h Exhibició de taekwondo. Lloc: sala po-
livalent. Audicions d’alumnes de l’Escola 
Municipal de Música de Solsona. Lloc: davant 
del Casal de Cultura. Taller d’ovelles de llana 
amb feltre o ganxet. Lloc: mans i mànigues al 
c. del Castell, 48

 12 h L’hora del vermut (actuació del Quartet de 
Saxos de Solsona). Lloc: plaça de Sant Joan

 13 h Exhibició de l’Escola de Dansa de Solsona. 
Lloc: sala polivalent

 16 h XI concurs de bitlles catalanes de la Fira. 
Lloc: camp del Serra. XVIII trobada de puntaires. 
Lloc: sala polivalent. XIV taller de labor de 
retalls (patchwork). Lloc: carrer del Castell, 10

 17 h Exhibició de l’Escola de Dansa de Solsona. 
Lloc: sala polivalent. Taller d’ovelles de llana 
amb feltre o ganxet. Lloc: mans i mànigues al 
c. del Castell, 48. Presentació de treballs d’ESO 
i postobligatoris. Lloc: estand de l’escola Arrels 
de la fira de les entitats

 18 h Exhibició de doma vaquera i doma garrot-
xa. Lloc: camp del Serra (espai d’exhibicions). 
Audicions d’alumnes de l’Escola Municipal de 
Música de Solsona. Lloc: davant del Casal de 
Cultura. Per llepar-se els dits! Degustació de 
productes sense al·lèrgens. Lloc: Food Truck 
Toleràncies al pg. Pare Claret

 19 h Recital de poesia i música a càrrec de 
Maria Cabrera i el Pèsol Feréstec. Lloc: plaça 
de la Biblioteca

 22 h Cicle Escenes “L’empremta”. Lloc: Tatrau 
teatre

DIUMENGE, 14 DE MAIG

 9.30 h Expo-canina, exposició canina de be-
llesa. Lloc: camp del Serra (espai d’exhibicions)

 10 h XIV trobada de motos antigues i clàssi-
ques ciutat de Solsona. Lloc: av. del Cardenal 
Tarancón. Tir al plat. Lloc: camp de tir del 
Solsonès. XIV taller de labor de retalls 
(patchwork). Lloc: carrer del Castell, 10. XII 
trobada d’intercanvi de plaques de cava. Lloc: 
sala polivalent. Pintem els al·lèrgens. Lloc:  
Food Truck Toleràncies al pg. Pare Claret

 11 h Espectacle solidari per ajudar als refugiats 
cançons per canviar el món. Lloc: sala poli-
valent. Taller d’ovelles de llana amb feltre o 
ganxet. Lloc: mans i mànigues al c. del Castell, 
48

 12 h L’hora del vermut (actuació del Quartet de 
Saxos de Solsona). Lloc: plaça de Sant Joan

 13 h Exhibició de l’Escola de Dansa de Solsona. 
Lloc: sala polivalent. Lliurament de premis de 
la gimcana de llengua “No val a bada!”. Lloc: 
estand de la UBIC

 17 h Gimcana “Descobreix la Fira”. Lloc: estand 
de l’escola Arrels de la fira de les entitats

 18 h Demostració de llaurada amb forcat d’hor-
ta. Lloc: camp del Serra (espai exhibicions). 
Cicle Escenes “L’empremta”. Lloc: Tatrau teatre

Durant els tres dies de la Fira i de 10 a 21 hores

 XXX Mostra de bestiar vaquí 
 XXV Concurs de raça de bestiar vaquí 
 XVII Mostra de bestiar equí
 X Mostra de bestiar oví i cabrum 
 VII Fira Masies + Sostenibles 
 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 
socials, culturals i esportives de la comarca 

 Concurs photocall de la UBIC. Durant la fira 
vine al nostre estand, fotografia-t’hi i participa 
en el concurs. Podeu consultar les bases 
completes a www.solsonacomercial.com

 La UBIC val molt. Compra als establiments de 
la UBIC i porta els tiquets de compra al seu 
estand. Entraràs al sorteig de vals de compra 
per valor de 1050 euros

 Espai gastronòmic de la Fira a la plaça de la 
sala polivalent

I durant el cap de setmana i de 10 a 21 hores

 XXVIII Mostra d’artesania
 XI Mostra de productes artesans del Solsonès 

amb exposició, venda, demostracions i tallers
 Passejades en poni al camp del Serra


