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ACTES PREVIS A LA FIRA

Dimecres, 13 de maig
17 h
JORNADA TÈCNICA Impacte del Decret llei 16/2019: la implantació d’energies renovables al
medi rural
Xerrada online. Cal inscripció prèvia.
Ho organitzen: Oficina Comarcal del Solsonès del DARP i Escola Agrària del Solsonès

Divendres, 14 de maig
20 h
ESPURNES BARROQUES
CONFERÈNCIA Passió pel patrimoni musical: un pou ple de tresors a càrrec de Josep Cabré i
Bernat Cabré
Aquests dos germans, músics i musicòlegs, porten anys traient del pou alguns tresors musicals
de casa nostra. Coneixerem la seva tasca, il∙lustrada amb alguns exemples en directe que
també ens permetran descobrir com funciona un orgue positiu. Ho acompanyarem de
l’Espurna, la galeta del festival, maridada amb la Yellow Moon, una infusió amb fruita… de la
passió.
Tast de Pastisseria Camps i November Tea.
Entrada gratuïta. Cal reserva prèvia a www.espurnesbarroques.cat
Ho organitza: Espurnes Barroques
Lloc: Claustres de la Catedral de Solsona
4rt BESTIARI FEST
Concert amb Ferran Palau
Preu de l’entrada: 10 €
Venda d’entrades a entrades.turismesolsones.com
Ho organitza: Joventut Solsonina
Lloc: sala Polivalent

Dissabte, 15 de maig
11 h
MISSA a Sant Isidre i benedicció del pa
Lloc: Catedral de Solsona
TALLER RECUPEREM. Avis i nets compartint coneixement o experiència
Acte emmarcat dins el Dia Internacional dels Museus que enguany té el lema: El futur dels
museus: recuperar i reimaginar.
Un matí al museu pensat per compartir experiències entre avis i nets. Recuperem objectes
antics i expliquem‐los a les nostres generacions futures jugant i divertint‐nos. Recuperem,
també, jocs de tota la vida i posem‐los en pràctica, recuperem la infantesa de la mà dels més
petits.
Activitat gratuïta. Cal inscripció prèvia al 973 48 21 01 o bé a museu@museusolsona.cat.
Lloc: Museu Diocesà i Comarcal de Solsona
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Diumenge, 16 de maig
D’11 a 14 h
JORNADA REIMAGINEM. Artistes locals interpretant les obres del museu
Acte emmarcat dins el Dia Internacional dels Museus que enguany té el lema: El futur dels
museus: recuperar i reimaginar.
Una dotzena d’artistes solsonins i solsonines transformaran les sales del museu en els seus
estudis per reimaginar les nostres obres. Els nostres fons vistos amb diferents mirades i
tècniques. Un exercici transformador i evocador per al públic que podrà visitar el museu i veure
com treballen.
Activitat gratuïta.
Lloc: Museu Diocesà i Comarcal de Solsona
18.30 h
CONCERT de la Companyia musical i Josep Cabré: Les passions de l’ànima. Música, retòrica i
devoció
Obres de F. Valls, C. Patiño, J. Prim, J. Pujol, D. Roca, J. Cererols, etc.
Dotze intèrprets ens acostaran a una selecció de romanços, villancets, motets i lletanies
d’alguns dels noms més insignes del barroc català i hispànic, mentre Carles Freixes (director
del Museu de Solsona) ens parlarà de la destrucció de la capella a mans franceses. Els neulots
de la Pastisseria Sant Antoni s’assemblen als tubs de l’orgue de la catedral, en restauració.
Evocarem el brogit de les manxes amb el Brunzit, un escumós amb mel.
Tast Pastisseria Sant Antoni i Un Pam de Terra
Entrada: 18€ anticipada a www.espurnesbarroques.cat
Ho organitza: Espurnes Barroques
Lloc: Claustres de la Catedral de Solsona
19 h
TARDES DE MÚSICA amb Joan Viladeny
Entrada: 5 euros. Aforament limitat.
Ho organitza: Consell de la Gent Gran
Lloc: sala Polivalent
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