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FESTA MAJOR DE SOLSONA 2019
DEL 7 A L’11 DE SETEMBRE
ACTES PREVIS
Dissabte 24 d’agost
Matí
A partir de les 10, visita als poblats ibèrics del Castellvell i Anseresa
El punt de trobada serà el Castellvell (Olius) i, tot seguit, s’anirà a Anseresa per acabar
la visita a la 1 del migdia
Organització: Centre d’Estudis Lacetans
Col·laboració: Ajuntament de Solsona
*L’activitat és gratuïta
Del 26 d’agost al 5 de setembre
Tarda
A partir de les 7, a la plaça del Consell Comarcal, ASSAIG dels ballets de la Festa
Major.
Organització: Agrupació de Geganters de Solsona
Dissabte 31 d’agost
Tarda
A les 5, a la plaça de Sant Joan, XXXVI TROBADA D’ACORDIONISTES
Organització: Joan Ribera i Ramon Riu
Col·laboració: Ajuntament de Solsona, Consell Comarcal del Solsonès i Regió7
* En cas de pluja, l’acte es traslladarà a la Sala Polivalent.
Diumenge 1 de setembre
Matí
A les 8, sortint de la plaça del Camp, XXII CAMINADA POPULAR al Vinyet de Solsona
Organització: Ajuntament de Solsona
Col·laboració: Centre Excursionista del Solsonès
A les 10, al camp de tir del Solsonès, TIRADA AL PLAT GENERAL en la modalitat de
25 plats de color vermell
Organització: Club de Tir del Solsonès
Tarda
A les 7, a la plaça Sant Joan, CONCERT SOLIDARI, a càrrec de Cesk Freixas
Organització: SOM (Solsonès Obert al Món)
Patrocini: Ajuntament de Solsona
*En cas de pluja, l’acte es traslladarà a la Sala Polivalent.
Dimecres 4 de setembre
Vespre
A les 8, al saló de les Homilies d’ Organyà de la Biblioteca Carles Morató, inauguració
de l’exposició Sumi-e “Amor i Passió”, de Sachiko Yamazaki, amb dansa tradicional
japonesa Setsugekka, a càrrec de Hanayugui Sonokisuke
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Dijous 5 de setembre
Vespre
A les 8, al Museu Diocesà i Comarcal de Solsona, inauguració de l’exposició
“Aguaitant Solsona. Memòria gràfica de la ciutat fins al 1927”
Organització: Museu Diocesà i Comarcal de Solsona
Divendres 6 de setembre
Tarda
A 2/4 de 7, a la plaça del Camp, CONCERT FAMILIAR a càrrec d’El Pot Petit
A les 7, a la plaça de Ramon Llumà, presentació dels actes del CENTENARI de l’Orfeó
Nova Solsona
Vespre
A 2/4 de 9, a la plaça del Consell Comarcal, ASSAIG GENERAL dels ballets de la
Festa Major
Organització: Agrupació de Geganters de Solsona

FESTA MAJOR 2019
Dissabte 7 de setembre
Matí
A 2/4 d’11, a la catedral, REPIC DE CAMPANES
Migdia
A les 12, des del balcó de l’Ajuntament, INICI DE LA FESTA MAJOR amb una
trabucada a càrrec del trabucaire Josep Vendrell i Miralles, TRONADA a la plaça Major
i la salutació de l’Il·lm. Sr. David Rodríguez i González, alcalde de Solsona.
Sortint de la casa consistorial, recorregut tradicional del PASSACARRERS amb els
gegants, bou, mulassa, drac, àliga, nans i óssos, acompanyats per l’Orquestra
Patinfanjàs i el pregoner
Tarda
A 2/4 de 5, a la plaça de Sant Joan, ACTE DE COMIAT i PROCLAMACIÓ de la pubilla,
la donzella, l’hereu i el fadrí de la ciutat de Solsona 2019
Organització: Associació del Pubillatge Solsoní
Col·laboració: Ajuntament de Solsona
Vespre i Nit
A 1/4 de 9, a la catedral, REPIC DE CAMPANES per anunciar el cant de la Salve.
BAIXADA de la corporació municipal des de l’Ajuntament cap a la catedral,
acompanyada per la pubilla i la donzella d’honor, l’hereu i el fadrí de Solsona del
2018, la pubilla i l’hereu de Catalunya, el ball de bastons i l’Orquestra Patinfanjàs.
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A ¾ de 9, a la capella del Claustre, CANT DE LA SALVE, interpretat per l’Orfeó Nova
Solsona. Presidirà l’acte l’Excm. i Rvdm. Sr. Xavier Novell i Gomà, bisbe de Solsona.
Enguany farà 100 anys que per primera vegada van cantar les veus de l’Orfeó Nova
Solsona, motiu pel qual el grup interpretarà la Salve Regina d’Antoni Pérez Moya
(1884-1964).
A ¾ de 10, il·luminació de carrers amb teieres i, al pati de l’escola Arrels II (escoles
professionals), CASTELL DE FOCS presidit per la comitiva procedent de la catedral.
A 2/4 d’11, al Teatre Comarcal, TEATRE amb la representació de la comèdia Negre
fosc foscot la vella baixa de l’hort, adaptada i dirigida per Aleix Albareda, a càrrec de
Lacetània Teatre
Organització: Lacetània Teatre
Col·laboració: Ajuntament de Solsona
A les 11, a la plaça de Sant Joan, CONCERT D’HAVANERES, amenitzat pel grup Les
Anxovetes, i repartiment de rom cremat per a tothom
* En cas de pluja, l’espectacle es traslladarà a la Sala Polivalent.
A les 11, a la plaça del Camp, BALL JOVE amb Marc Anglarill
Organització: Joventut Solsonina
Col·laboració: Ajuntament de Solsona
Matinada
A la 1, a la plaça del Camp, CONCERT JOVE amb Koers i Hey! Pachucos
Organització: Joventut Solsonina
Patrocini: Ajuntament de Solsona
* En cas de pluja, l’espectacle es traslladarà a la Sala Polivalent.
Diumenge 8 de setembre
Matí
A les 9, a la capella del Claustre, MISSA CANTADA per l’Escolania i la Capella de
Música de la Mare de Déu del Claustre, presidida per Mn. Jordi Orobitg Huguet
A 2/4 de 10, seguint les muralles antigues, CIRCUMVAL·LACIÓ de la ciutat amb els tirs
dels TRABUCAIRES
A ¾ d’11, des de l’Ajuntament, BAIXADA cap a la catedral de la corporació municipal,
presidida per l’Hble. Sra. Maria Àngela Vilallonga i Vives, consellera de Cultura de la
Generalitat de Catalunya, i acompanyada per la pubilla i l’hereu de Catalunya, la
pubilla, l’hereu, la donzella d’honor i el fadrí de Solsona del 2019, així com altres
representants del pubillatge de títol nacional i de la Catalunya Central, l’Orquestra
Patinfanjàs, els Trabucaires de Solsona i els gegants i altres elements de la imatgeria
festiva.
A les 11, MISSA CONCELEBRADA, presidida per l’Excm. i Rvdm. Sr. Xavier Novell i
Gomà, bisbe de Solsona, acompanyat pel capítol catedral i la resta de sacerdots. Hi
assistiran els priors dels quatre castells.
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Migdia
Tot seguit, a la plaça Major, salutació de la pubilla i l’hereu de Solsona 2019,
acompanyats de la donzella d’honor i el fadrí, i BALLETS TRADICIONALS. La Cobla
Juvenil Ciutat de Solsona interpretarà la música dels óssos, cavallets, drac, nans, ball
de bastons, àliga i gegants.
A continuació, a la plaça Major, TRONADA preparada pels Trabucaires de Solsona i
esclat dels MASCLES
Tarda
A les 5 al camp de futbol municipal, PARTIT DE FUTBOL del CF Solsona A contra el
Borges Blanques CF A
A ¼ de 7, des de l’Ajuntament, BAIXADA de la corporació municipal cap a la catedral,
acompanyada per la mateixa comitiva del matí.
A 2/4 de 7, a la catedral i a la plaça Major, HOMENATGE A LA MARE DE DÉU DEL
CLAUSTRE amb el ball de l’àliga i la cantada de goigs amb l’Escolania i la Capella de
Música de la Mare de Déu del Claustre. Enguany és pendonista el Sr. Enric Pensí i
Herrero.
Tot seguit, a la plaça Major, SARDANES a càrrec de la Cobla Juvenil Ciutat de
Solsona, i CAPTA DELS GEGANTERS amb els gegants joves
A les 7, al Teatre Comarcal, TEATRE amb la representació de la comèdia Negre fosc
foscot la vella baixa de l’hort, adaptada i dirigida per Aleix Albareda, a càrrec de
Lacetània Teatre
Organització: Lacetània Teatre
Col·laboració: Ajuntament de Solsona
Nit
A les 11, a la Sala Polivalent, BALL de Festa Major amb l’Orquestra Junior’s
A les 12, a la Sala Xelsa, CONCERT JOVE amb Itaca Band, Banda Neon i Sergi
Domene
Organització:Joventut Solsonina
Patrocini: Ajuntament de Solsona
Dilluns 9 de setembre
Matí
A les 9, a la capella del Claustre, MISSA CANTADA per l’Escolania i la Capella de
Música de la Mare de Déu del Claustre, presidida per Mn. Joan Francesc Casals i
Cubinsà
A 2/4 de 10, seguint les muralles antigues, CIRCUMVAL·LACIÓ de la ciutat amb els tirs
dels TRABUCAIRES
A ¾ d’11, des de l’Ajuntament, BAIXADA cap a la catedral de la corporació municipal,
presidida pel M. Hble. Sr. Quim Torra i Pla, president de la Generalitat de Catalunya, i
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acompanyada per alcaldes de la comarca, la pubilla i l’hereu de Catalunya, la pubilla,
l’hereu, la donzella d’honor i el fadrí de Solsona del 2019, així com altres
representants del pubillatge de títol nacional i de la Catalunya Central, l’Orquestra
Patinfanjàs, els Trabucaires de Solsona i els gegants i altres elements de la imatgeria
festiva
A les 11, MISSA CONCELEBRADA, presidida per l’Excm. i Rvdm. Sr. Xavier Novell i
Gomà, bisbe de Solsona, acompanyat pel capítol catedral i la resta de sacerdots
Migdia
Tot seguit, a la plaça Major, BALLETS TRADICIONALS amb la música interpretada per
la Cobla Juvenil Ciutat de Solsona
A continuació, a la plaça Major, TRONADA preparada pels Trabucaires de Solsona i
esclat dels MASCLES
Tarda i vespre
Des de les 3 i fins al vespre, a la catedral, BESAMANS A LA MARE DE DÉU DEL
CLAUSTRE. A la sagristia es podrà visitar un vitrall, donació de CaixaBank
De les 3 a les 8 del vespre, XXXVIII CONCURS DE PINTURA RÀPIDA sobre Solsona i
el seu entorn.
A partir de les 5, a la plaça de Sant Pere, IX CONCURS DE MÚSICS AL CARRER
Organització: Joventut Solsonina
Col·laboració: Ajuntament de Solsona
A 2/4 de 6, a la plaça de Sant Joan, CONCERT de cobla a càrrec de La Principal de la
Bisbal
A les 6, a la plaça de Ramon Llumà, TALLERS I JOCS PER A INFANTS
A 2/4 de 8, a la plaça Major, SARDANES a càrrec de la Cobla Juvenil Ciutat de
Solsona i la cobla La Principal de la Bisbal
Nit
A les 10, al Teatre Comarcal, TEATRE amb la representació de la comèdia Negre fosc
foscot la vella baixa de l’hort, adaptada i dirigida per Aleix Albareda, a càrrec de
Lacetània Teatre
Organització: Lacetània Teatre
Col·laboració: Ajuntament de Solsona
A les 10, a la plaça de Sant Pere, CONCERT ADOLESCENT amb DJ Monty i Confetti
Led Party d’Adolescents.cat
Organització: Consell Municipal d’Adolescents
Col·laboració: Ajuntament de Solsona
A les 11, a la Sala Polivalent, BALL de Festa Major amb l’orquestra La Principal de la
Bisbal

FESTA MAJOR DE SOLSONA 2019 / 7-11 DE SETEMBRE
PROGRAMACIÓ
www.solsonalafesta.net

Dimarts 10 de setembre
Matí i migdia
De 9 a 2/4 de 2, XXXVIII CONCURS DE PINTURA RÀPIDA sobre Solsona i el seu
entorn
A les 10, a la catedral, MISSA DE DIFUNTS
A les 10, XL PUJADA CICLISTA AL PI DE LA TORREGASSA. Concentració a 2/4 de 10
a la plaça del Camp. El tret de sortida es donarà al carrer del Parc (adjacent al pati de
l’escola Setelsis). Hi haurà esmorzar per a tothom i es lliurarà un diploma
commemoratiu a totes les persones participants al punt d’arribada, que també serà a
la plaça del Camp
Organització: Penya Ciclista L’Esforç i Ajuntament de Solsona
A 2/4 d’11 del matí, al carrer d’Antoni Gaudí i al passeig del Pare Claret, TOBOGAN
AQUÀTIC i JOCS TRADICIONALS
A les 12, DESCOBRIM LA CATEDRAL I EL CLAUSTRE, visita guiada a la catedral de
Solsona. Qui hi estigui interessat ha de contactar amb l’organització a
reserves@solsonaexperience.com o al tel. 663 668 184
Organització: Solsona Experience
Tarda
A les 5, PUJADA A PEU AL CASTELLVELL amb l’estelada gegant. Punt de partida al
passeig del Pare Claret
Organització: Casal Popular La Fura
Col·laboració: Ajuntament de Solsona
A 2/4 de 6, a la torre del Castellvell, ESTESA DE L’ESTELADA i col·loqui d’“El català”,
amb la intervenció de Tomeu Martí, d’Obra Cultural Balear, Maria Plana, filòloga i
membre de Som Països Catalans, i altres representants d’arreu dels Països Catalans.
Hi haurà coca i xocolata per a tothom
Organització: Casal Popular La Fura
Col·laboració: Ajuntament de Solsona
A 2/4 de 6, a la plaça de Sant Joan, CONCERT a càrrec de l’orquestra Metropol
A les 6, DESCOBRIM LA CATEDRAL I EL CLAUSTRE, visita guiada a la Catedral de
Solsona. Qui hi estigui interessat ha de contactar amb l’organització a
reserves@solsonaexperience.com o al tel. 663 668 184
Organització: Solsona Experience
A les 7, al Teatre Comarcal TEATRE amb la representació de la comèdia Negre fosc
foscot la vella baixa de l’hort, adaptada i dirigida per Aleix Albareda, a càrrec de
Lacetània Teatre
Organització: Lacetània Teatre
Col·laboració: Ajuntament de Solsona
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Vespre i nit
A 2/4 de 8, a la plaça Major, SARDANES a càrrec de la Cobla Juvenil Ciutat de
Solsona
A les 9, a la plaça Major, acte institucional de la Diada Nacional de Catalunya a
Solsona. Parlament, actuació musical, cant d’“Els Segadors” amb l’Orfeó Nova
Solsona i galejada dels Trabucaires de Solsona.
Organització: Ajuntament de Solsona, Consell Comarcal del Solsonès, ANC de
Solsona i Òmnium Cultural del Solsonès
Col·laboració: Orfeó Nova Solsona i Trabucaires de Solsona
A les 11, a la Sala Polivalent, BALL de Festa Major amb l’orquestra Metropol
Dimecres 11 de setembre. Diada Nacional de Catalunya
Matí
D’11 a 2, al passeig del Pare Claret, a l’altura del Casal de Cultura i Joventut,
CASTELLS INFLABLES per al públic infantil
Dissabte 14 de setembre
A les 6 de la tarda, a la plaça del Camp, XLV Concurs de sardanes de la Terra Ferma
Organització: Agrupació Sardanista de Solsona
Col·laboració: Ajuntament de Solsona
Nit
A les 10, al Teatre Comarcal, TEATRE amb la representació de la comèdia Negre fosc
foscot la vella baixa de l’hort, adaptada i dirigida per Aleix Albareda, a càrrec de
Lacetània Teatre
Organització: Lacetània Teatre
Col·laboració: Ajuntament de Solsona
Diumenge 15 de setembre
Tarda
A les 7, al Teatre Comarcal, TEATRE amb la representació de la comèdia Negre fosc
foscot la vella baixa de l’hort, adaptada i dirigida per Aleix Albareda, a càrrec de
Lacetània Teatre
Organització: Lacetània Teatre
Col·laboració: Ajuntament de Solsona
Divendres 20 de setembre
Vespre
A les 8, a la sala de plens de l’Ajuntament, LLIURAMENT DE PREMIS del XXXI
Concurs de Flors als Balcons, el XXXVIII Concurs de Pintura Ràpida i el IV Concurs de
Fotografia de la Festa Major, i entrega de records als nens i nenes que han participant
al ball de bastons i els cavallets
CONCERTS
CONCERT SOLIDARI AMB CESK FREIXAS
Diumenge dia 1 de setembre a les 7 a la plaça Sant Joan
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El Solsonès Obert al Mon (SOM) celebrarà el concert solidari del 2019 amb el
cantautor Cesk Freixas, que omplirà de cançons reivindicatives la plaça Sant Joan.
Un any més, la recaptació anirà cap la plataforma Stop Mare Mortum, que treballa
pels drets de les persones que cerquen refugi travessant la Mediterrània. A més, una
part dels diners recaptats es destinaran al Fons d'emergència social de Solsona.
Freixas, que anirà acompanyat d'un grup de quatre músics, presentarà el seu nou
disc, Festa Major.
Organització: SOM (Solsonès Obert al Món)
Patrocini: Ajuntament de Solsona
CONCERT FAMILIAR AMB EL POT PETIT
Divendres dia 6 a 2/4 de 7, a la plaça del Camp
El Pot Petit neix l'any 2010 oferint espectacles diversos pensats per a tota la família i
en especial pels nens. Els seus fundadors i components són mestres, formats en el
món del lleure i amb estudis de teatre, circ, teatre musical i pedagogia teatral,
formació que inspira les actuacions del grup. El grup realitza un espectacle molt festiu
i especial que combina la música, els titelles i les danses. Petits i grans passaran una
molt bona estona. En aquest concert podreu gaudir de la música en directe i vuit
músics dalt l’escenari: baix, bateria, guitarra, piano/violí, saxo, trombó, titellaire i veus.
CONCERT D’HAVANERES AMB EL GRUP LES ANXOVETES
Divendres dia 7 de setembre a les 11 de la nit a la plaça Sant Joan.
El grup Les Anxovetes repeteixen un any més les havaneres a Solsona. Les seves
veus íntegrament femenines ofereixen el repertori d’havaneres clàssic i tradicional
maridat amb una guitarra i un contrabaix. Consideren un ingredient bàsic per la
mescla el seu tècnic de so que ajunta les veus i els instruments per oferir les millors
havaneres.
El conjunt està format per Tona Gafarot (veu greu), Montse Ferrermoner (veu
aguda/mitja) i Marta Pérez (veu aguda/mitja), així com el guitarrista Salva Gallego, el
contrabaixista Xevi Pasqual i el tècnic de so Xebi Salvatella, els seitons del grup.
BALL JOVE AMB MARC ANGLARILL
Dissabte 7 de setembre a les 11 de la nit a la plaça del Camp
El músic solsoní Marc Anglarill et proposa que aquesta celebració sigui única,
especial i irrepetible. El Marc ha gaudit de moltes experiències en festes majors de
diverses poblacions del nostre territori i en celebracions on ha calgut fer ballar i
dinamitzar un gran nombre de persones.
Organització: Joventut Solsonina
Col·laboració: Ajuntament de Solsona
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CONCERT JOVE AMB KOERS REGGAE BAND I HEY! PACHUCOS
Matinada de dissabte a diumenge 8 de setembre a la 1 a la plaça del Camp
El grup lleidatà Koers, format l’any 201,4 traslladarà a la plaça del Camp un ambient
de dub, pop i rock mesclat amb una essència reggae. El seu primer disc, Unbroken,
publicat l’any 2018, els ha situat com el grup de reggae nacional amb més projecció
del moment fent-los esdevenir, fins i tot, els compositors i intèrprets de la cançó de
l’estiu de TV3 del 2018.
Kelly Isaiah, un jove de 25 anys que va arribar a Catalunya des de Nigèria fa 12 anys,
és el líder de la formació i l’acompanyen Kelvin (bateria), Guille Só (guitarra), Arnau
(baix), Vince Moon (teclats),Héctor (guitarra), Pau (saxo), Anna (flauta travessera) i
Genís Trani (producció).
Hey! Pachucos és un grup de versions del Bages amb una dècada de trajectòria. A
part d’un ampli repertori també hi sumen un element definitiu que els diferencia de la
resta, una interpretació enèrgica i potent, sense pausa i amb molt dinamisme,
marcada per ràpids canvis de vestuari i d’escenografia, que culminen amb un gran
sentit de l’humor i un domini únic de l’escenari.
Els components actuals del grup són Jordi Repullès (veu i xouman), Jordi Junyent
(bateria), Josep Junyent (baix), Josep Haro (teclats i programacions), Ausiàs Fons
(guitarra), Jordi Flores (trompeta) i David Bernal (trombó i veu).
Organització: Joventut Solsonina
Patrocini: Ajuntament de Solsona
BALL DE FESTA MAJOR AMB L’ORQUESTRA JUNIORS
Diumenge dia 8 de setembre a les 11 a la Sala Polivalent
L’Orquestra Juniors és una formació ampostina amb més de 50 anys d’història que
actuarà dilluns dia 8 de setembre. L’ànim de renovar-se els ha portat a la incorporació
de joves intèrprets i cantants, amb un gran nivell musical que fan que dia a dia la
formació segueixi assolint èxits arreu del país, tant en formació de concert, com en
formació de ball.
CONCERT JOVE AMB ITACA BAND, BANDA NEON I SERGI DOMENE
Matinada de diumenge a dilluns 9 de setembre a les 12 a la Sala Xelsa
Itaca Band, grup de música de Montcada i Reixac consolidat l’any 2008, és una
explosió de bona música, himnes i ritmes. Actuaran a la Sala Xelsa amb el disc que
han presentat enguany, La lengua de los pájaros. Més enllà de la seva proposta
festiva, Itaca Band mostra en les seves lletres la reivindicació per la transformació
social, emocional i existencial.
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Actualment els integrants del grup són Albert García (veu), Unai Eizaguirre (guitarra),
Kel Sangüesa (baix), Jordi Busquets (bateria), Pere Mercader (teclat), Maria Astallé
(trombó).
Banda Neon, que actuarà a la Xelsa per segon any consecutiu, és un grup de
versions i xou per a tots els públics. El seu repertori inclou des de temes mítics de
disco dels anys vuitanta fins al reggaeton més actual passant per la rumba i rock de
tots els temps.
Els seus joves components són Sergi Bagó (cantant), Adrià Bardera (guitarrista i
veus), Rubén Paz (teclats i veus), Guillermo Cueva (baix i veus) i Biel Geli (bateria i
veus).
Discjòquei i locutor de Flaix FM des de l’any 2002, Sergi Domene tancarà la Sala
Xelsa al ritme de la música dance i electrònica. Un dels DJ’s més desitjats de Flaix
FM, ha passat per les millors sales del país, per les seves sessions espectaculars, i
per la seva tècnica als plats.
Organització: Joventut Solsonina
Patrocini: Ajuntament de Solsona
CONCERT DE COBLA I BALL A CÀRREC DE LA PRINCIPAL DE LA BISBAL
Dilluns dia 9 de setembre concert de cobla a 2/4 de 6 de la tarda a la plaça Sant Joan
i ball a les 11 de la nit a la Sala Polivalent
Aquesta famosa formació empordanesa, que va ser creada l’any 1888 a la ciutat de La
Bisbal d’Empordà, recull la saba i l’experiència de les cobles més antigues. Aquesta
orquestra ha estat guardonada en tots els certàmens en els quals ha pres part. És
coneguda com la primera cobla dels Països Catalans, sobirana indiscutible de places
i aplecs i una de les institucions més prestigioses. Per raó de la seva gran
anomenada, la seva presència en les sales de concerts, aplecs i festes majors de més
entitat és indispensable.
CONCERT + JOVE AMB DJ MONTY I CONFETTI LED PARTY
D’ADOLESCENTS.CAT
Dilluns dia 9 a les 10 de la nit a la plaça Sant Pere
DJ Monty, el discjòquei més jove de la comarca, animarà la primera part del concert
encara més jove del dilluns de Festa Major. Amb cançons comercials i molt de ritme,
farà ballar a tota la plaça. Tot i ser jove ha participat en moltes festes de Solsona, és
per això que oferirà un espectacle d’allò més entretingut.
Confetti Led Party d'Adolescents.cat
Arriba la Confetti Led Party d'Adolescents.cat. El portal d’informació que té més
tendència entre els adolescents oferirà la segona part del concert més jove. Una festa
repleta de material led i pintura fluorescent on sonaran els millors temes del moment
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de la mà del DJ i fundador del portal, Roger Carandell i del DJ nacional Mike Cande.
Viu una nit sorprenent de la mà de la comunitat juvenil més gran de Catalunya.
CONCERT DE TARDA I BALL AMB L’ORQUESTRA METROPOL
Dimarts dia 10 a 2/4 de 6 concert de tarda a la plaça Sant Joan i a les 11 de la nit ball
a la Sala Polivalent
L’Orquestra Metropol, que acumula més de vint anys de carrera, farà el concert de
tarda de dimarts i animarà el ball del mateix dia. És definitivament reconeguda com
una de les millors orquestres de Catalunya. El 2014, i en contra de la tendència
generalitzada, creix en el seu nombre de components i fa una gran renovació dels
seus repertoris i del seu muntatge per tal d’oferir, tota l’energia necessària per a
continuar fent de la Festa Major un gran acte.
TEATRE
NEGRE FOSC FOSCOT LA VELLA BAIXA DE L’HORT
Lacetània Teatre
Setembre de 2018. Teatre Comarcal de Solsona
Dies de funció i horaris:
Dia 7 a 2/4 d’11 de la nit
Dia 8 a les 7 de la tarda
Dia 9 a les 10 del vespre
Dia 10 a les 7 de la tarda
Dia 14 a les 10 del vespre
Dia 15 a les 7 de la tarda
Venda d’entrades en línia a http://entrades.turismesolsones.com i a taquilla a partir
d’una hora abans de la funció. Preu: adults, 12 euros, i fins a 12 anys i socis, 10 euros.
Organització: Lacetània Teatre
Col·laboració: Ajuntament de Solsona

EXPOSICIONS I JORNADES DE PORTES OBERTES
JORNADES DE PORTES OBERTES
MUSEU DIOCESÀ I COMARCAL
Dia 9 de setembre d’11 del matí a 2/4 de 7 de la tarda
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POU DE GEL
Dies 8 i 9 de setembre
Horari: d’111 del matí a 2/4 d’una del migdia
A 2/4 d’1, visita guiada
EXPOSICIONS
BLODOLL·S Albareda
Del 31 d’agost al 15 de setembre a la plaça Major, número 7
Horaris:
De 12 a 2 del migdia i de 6 de la tarda a 8 del vespre
Bloom·s
Aquella brillantor fràgil i càlida del florir ignorant,
enfront l’esclat del teu propi ser.
Acrílics sobre fusta.
Bedoll·s
A Cal Bedoll van tenir dotze filles...
... totes ballaven al Ball de Bastons.
Acrílics sobre tela.
Aguaitant Solsona. Memòria gràfica de la ciutat fins al 1927
Exposició dins del Museu Diocesà.
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Horaris:
De dimecres a dissabte d’11 del matí a 2/4 de 7 de la tarda
Dia 8 de setembre d’11 a 2 del migdia
Dia 9 de setembre d’11 a 2/4 de 7 de la tarda (jornada de portes obertes)
Organització: Museu Diocesà i Comarcal de Solsona

Itinerari nucli antic, museu al carrer: retrats actuals fets amb càmera antiga
Es tracta de punts d’informació col·locats en diversos indrets del nucli antic de
Solsona. La informació arqueològica en aquests punts d’informació estarà disponible
durant tota la Festa Major.
Organització: Museu Diocesà i Comarcal de Solsona
Pintura japonesa amb tinta (Sumi-e) “Amor i Passió”, de Sachiko Yamazaki
Del 4 al 10 de setembre al saló de les Homilies d’Organyà de la Biblioteca Carles
Morató
Missatge de l’autora:
El Sumi-e (Sumi-tinta, e-pintura) és un art de pintura tradicional oriental i mil·lenària.
Es diu que hi ha cinc colors diferents en la tinta japonesa utilitzada i, per tant, no és
monocromàtica com acostuma a definir-se.
Dibuixo les meves pintures Sumi-e en paper japonès (washi) i deixo que el meu
pensament acompanyi el gest fins a expressar allò més delicat i ingenu. Més que les
mans d’una persona, són els materials de paper i les quantitats de tinta les que
s’obren a l’espectacle del món. A mi em diverteix.
Horaris:
Del 5 al 9 de setembre d’11 del matí a 1 del migdia i de 5 de la tarda a les 8 del vespre
El dia 10 de setembre de 10 del matí a 1 del migdia
CONCURSOS
IX CONCURS DE MÚSICS AL CARRER DE SOLSONA
Dilluns dia 9 a partir de les 5 de la tarda a la plaça de Sant Pere
BASES
1. Participació
Podran participar grups o solistes.
2. Horari
Els concerts es duran a terme a la plaça Sant Pere durant la tarda/vespre del 9 de
setembre (de 17 a 20.30 h).
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3. Nombre de participants
S'acceptaran un màxim de sis grups.
4. Actuació
Cada grup tindrà un temps limitat de 30 minuts per actuar.
Els músics o grups musicals hauran de portar els seus instruments. També hauran de
portar equip d'amplificació si és necessari (només si es necessita quelcom
extraordinari).
5. Es valorarà
Cançons originals.
Preferentment amb disponibilitat horària.
Variabilitat.
6. Premi
Enguany hi haurà dos premis. Un serà la gravació d’un EP a l’Estudi Casafont.
Aquesta gravació es realitzarà durant un cap de setmana, amb allotjament inclòs al
mateix estudi. L’altre serà un concert remunerat per la fira del trumfo 2020 a Solsona a
càrrec del Consell Comarcal del Solsonès.
7. Jurat
Estarà format per un músic solsoní, un membre de Joventut Solsonina, un membre
dels Estudis Casafont i un membre de la organització de la Fira del Trumfo del Consell
Comarcal.
8. Inscripcions
El termini d'inscripcions és el 23 d’agost. Els grups passaran per un procés de
selecció. La inscripció és totalment gratuïta i es pot fer per correu electrònic a
joventutsolsonina@gmail.com.
Organització: Joventut Solsonina
Col·laboració: Ajuntament de Solsona i Estudi Casafont

IV CONCURS DE FOTOGRAFIA DE LA FESTA MAJOR DE SOLSONA 2019
BASES
1. Objecte del concurs
El concurs té per objectiu l’elecció d’una fotografia representativa de la Festa Major de
Solsona 2019. El tema és lliure.
2. Participants
És un concurs obert a totes les persones aficionades a la fotografia. En la categoria
infantil podran optar-hi tots els infants menors de 14 anys.
3.Format
El paper fotogràfic ha de ser com a mínim de 20x30, muntat damunt d’un suport rígid
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de 30x40, amb un màxim de dues fotografies per concursant, i s’han de presentar
sobre un suport rígid. S’haurà de lliurar també en format digital JPG per correu
electrònic a cultura@ajsolsona.cat.
4. Obres
Les fotografies han de ser originals i inèdites. Al dors de l’obra s’hi ha d’escriure el títol
de la fotografia. Cada obra s’acompanyarà amb un sobre tancat, identificat amb el
pseudònim o títol de la fotografia a la part exterior. A dins del sobre hi ha de constar el
pseudònim o títol, el nom i cognoms de l’autor/a, adreça, correu electrònic i telèfon.
5. Termini
El termini de recepció finalitzarà el dia 13 de setembre de 2019, a les 2 del migdia. Les
obres s’han de lliurar a l’Oficina d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament de Solsona
(OAC), c/ del Castell, 20.
6. Premis
Primer: 300 euros
Segon: 200 euros
Tercer: 150 euros
El/la mateix/a participant no podrà obtenir més d'un premi.
Les persones guanyadores, o un representant autoritzat, hauran de ser presents a
l’acte de lliurament dels premis.
7. Exposició
Totes les fotografies s’exposaran al saló de les Homilies d’ Organyà de la Biblioteca
Carles Morató del 23 de setembre al 5 d’octubre en l’horari de l’equipament. Les
obres premiades quedaran en propietat de l’Ajuntament. La resta de treballs es
podran recollir, després del veredicte i de l’exposició, a les dependències municipals.
8. Drets
Les fotografies guanyadores passaran a ser de propietat municipal. En cas que siguin
publicades, es farà constar el nom de l’autor/a. Així mateix, les fotografies participants
podran ser utilitzades en l’edició de diversos materials de difusió que es publiquin des
de l’Ajuntament de Solsona.
El/la participant manifesta i garanteix que és l’únic/a autor/a de la/les fotografies i
titular de tots els drets d’autor sobre la/les fotografia/es que presenta/en al concurs.
Així mateix, serà responsabilitat del/de la participant obtenir l’autorització de les
persones que puguin aparèixer a cada fotografia per a l’efectiva activitat que es
convoca, tret que la imatge hagi estat realitzada en un lloc públic i en la forma
legalment establerta, assumint tota reclamació per drets d’imatges.
9. Criteris de valoració
A l’hora d’avaluar les obres es tindran en compte els aspectes següents, que es
valoraran amb dos punts cadascun:


La qualitat tècnica (enfocament, llum, equilibri de color)
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L’originalitat
L’adequació a la temàtica (representativitat de la Festa Major)

10. El jurat
El jurat estarà format per professionals de la fotografia i vinculats al món artístic local.
El seu veredicte, inapel·lable, es farà públic el divendres 20 de setembre a les 8 del
vespre a la sala de plens del consistori. Si el jurat ho creu oportú, els premis poden
quedar deserts.
11. Acceptació de les bases
La participació en el concurs comporta l’acceptació d’aquestes bases. Qualsevol
aspecte no previst en les bases serà resolt pel jurat.
XXXVIII CONCURS DE PINTURA RÀPIDA
Dies 9 i 10 de setembre de 2019
BASES
1.

Poden participar en aquest concurs totes les persones artistes que ho desitgin
mitjançant la inscripció, que serà gratuïta.

2.

El tema és Solsona en qualsevol aspecte: el nucli antic, els seus encontorns o
el Vinyet.

3.

El procediment i les tècniques són lliures. Quant a les mides dels quadres,
hauran de ser com a mínim del 12 universal, i de 50 per 50 cm per a les
aquarel·les.

4.

Cada artista podrà presentar les obres que desitgi, sense emmarcar.

5.

Les persones participants hauran de presentar-se al Punt d’Informació de la
Festa Major (Oficina de Turisme del Solsonès, ctra. de Bassella, 1), on serà
segellada la tela dins l’horari següent: el dilluns 9, de 3 a 4 de la tarda, i el
dimarts 10, de 9 a 10 del matí.

6.

El lliurament de les obres s’efectuarà al mateix Punt d’Informació de la Festa
Major fins a les 8 del vespre del dilluns i fins a 2/4 de 2 del migdia del dimarts.
S’estendrà un rebut acreditatiu, que servirà als autors com a resguard i per
poder retirar les obres no premiades una vegada celebrada l’exposició, que
tindrà lloc al saló de les Homilies d’ Organyà (Biblioteca Carles Morató).

7.

Una vegada el jurat s’hagi reunit per decidir les persones guanyadores, el
lliurament de premis es farà el dia 20 de setembre, a les 8 del vespre, a la sala
de plens del consistori solsoní.

8.

Es realitzarà una exposició amb totes les obres, que romandrà oberta del 23
de setembre al 5 d’octubre. L’horari de visita serà dimarts, divendres i dissabte,
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de 10 del matí a 2/4 de 2 del migdia, i de dilluns a divendres, de 4 de la tarda a
8 del vespre.
9.

Les obres guardonades quedaran en propietat de l’Ajuntament de Solsona. La
resta hauran d’ésser retirades pels seus autors entre el 8 i el 16 d’octubre de
2019 amb la presentació prèvia del resguard esmentat a la base 6. A partir
d’aquesta data, l’Ajuntament no es farà responsable de les obres que encara
restin per recollir.

10.

Les obres no premiades podran ser adquirides al preu fixat pels seus autors.
L’Ajuntament se’n reservarà el 20 per cent de la venda.

11.

Els premis no podran declarar-se deserts, a excepció del local en el cas que
coincideixi amb un dels altres quatre premis. El jurat es reserva el dret
d’admissió i la resolució de qualsevol cas no previst en aquestes bases. Les
decisions del jurat seran inapel·lables.

12.

La inclemència del temps no serà motiu de suspensió del concurs.

13. Els organitzadors del concurs no es faran responsables dels desperfectes que
puguin succeir a les obres exposades per causes imprevistes i involuntàries.
14. Premis
Primer: 365 euros
Segon: 305 euros
Tercer: 245 euros
Especial aquarel·la: 305 euros
Especial local: 245 euros

PUNT D’INFORMACIÓ DE LA FESTA MAJOR
Els serveis que ofereix aquest servei d’atenció al públic són els següents:





Explicació de la Festa Major
Informació dels actes
Venda d’articles relacionats amb el folklore solsoní
Gestió del concurs de Pintura Ràpida

Lloc:
Oficina de Turisme
Ctra. de Bassella, 1
Horari:
Dia 7 de setembre, de 10 a 1 i de 4 a 7
Dia 8 de setembre, de 10 a 1
Dia 9 de setembre, de 10 a 1 i de 3 a 2/4 de 9
Dia 10 de setembre, de 9 a 2
Dia 11 de setembre, de 10 a 1

