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SOLSONA, DE L’11 AL 14 DE JUNY DE 2020

SALUTACIÓ
Solsona va ser una de les poblacions pioneres a Catalunya i Europa a celebrar la
festivitat del Corpus el segle XIV. I avui aquesta petita festa major, caracteritzada
pel foc i la pólvora, la catifa de flors i el desplegament de la imatgeria gegantera,
continua viva i marca el tret de sortida simbòlic al calendari estival.
Aquest any, prop de 700 anys després, no volem renunciar-hi del tot per culpa d’una
pandèmia. És evident que les circumstàncies actuals no ens permeten celebrar-ho
com cal, fent pinya al carrer. No serà pas la primera vegada a la història. Però
entitats, professionals i experts vinculats a diferents aspectes del fet festiu, així com
la regidoria de Cultura, us convidem a mantenir viu l’esperit de la convocatòria de
portes endins de forma virtual amb diferents propostes a les xarxes socials, entre les
quals n’hi ha que reeixiran en funció de la participació dels solsonins i solsonines.
Aprofito per agrair l’esforç de tothom que fa possible aquest programa excepcional,
tal com ho és l’episodi històric que estem vivint. I al conjunt de la ciutadania, us desitjo
un bon Corpus i un estiu que, malgrat la prudència, les restriccions i les dificulats que
viuran moltes llars, ens torni l’energia de viure amb llibertat i acompanyats de tots els
nostres. Som sempre, entre tots ens en tornarem a sortir!
David Rodríguez i González
Alcalde de Solsona

DEL 8 AL 12 DE JUNY. INFANTS, US PROPOSEM ALGUNS REPTES!
L’Agrupació de Geganters us reptem a participar en activitats diferents relacionades
amb els quatre gegants que l’escola us farà arribar per correu electrònic. També les
podeu recollir impreses a l’OAC municipal (de dl. a dv. de 8.30 a 14.30 h i dl. també
fins a les 19 h).
1. Pintar els quatre gegants
2. Activitat de comptar i pintar
3. Completar el dibuix
En podeu compartir el resultat al vostre perfil d’Instagram, mencionar @geganters_
solsona i @ajsolsona i etiquetar la publicació #CorpusSolsona2020.
Ho organitza: Agrupació de Geganters de Solsona

CONCURS DEL CORPUS DE SOLSONA A INSTAGRAM
Penja fotos d’edicions passades del Corpus a Instagram i podràs guanyar vals de
compra per bescanviar als establiments adherits a la UBIC per un import de 200
euros. Els altres finalistes també seran obsequiats amb un petit lot de productes locals
i el llibre Casserras, Escultors de gegants (Ajuntament de Solsona, 2017).
El concurs és del 8 al 14 de juny. Les bases es publicaran a les xarxes socials de
l’Ajuntament de Solsona, Solsona Turisme i l’Agrupació de Geganters.

LA CATIFA DE CORPUS AL BALCÓ
Nens i nenes, els escoltes enguany no podem fer la catifa de flors i serradures de la
plaça de Palau. Per això us animem a què la feu a casa i la pengeu al balcó o a la
finestra, a partir de la plantilla que l’escola us enviarà per correu electrònic. També
teniu la possibilitat de recollir-la impresa a l’OAC municipal (de dl. a dv. de 8.30 a
14.30 h i dl. també fins a les 19 h).
Podeu compartir-ne una foto a les xarxes, penjant-la a Instagram, mencionant
@aeigpareclaret i @ajsolsona i etiquetant la publicació #CorpusSolsona2020.
Ho organitza: Agrupament Escolta i Guia Pare Claret
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11

DE JUNY

Coneixes la història dels carrers i places on es despleguen
les manifestacions culturals del Corpus? Solsona Experiènce
ens ho explica.
Es publicarà al canal de l’Ajuntament de Solsona a YouTube.

13 h 		 Repic de campanes des del campanar de la catedral
13 h 		 La tronada, per Marc Santaeulària
		 La podràs veure als perfils d’Instagram d’@ajsolsona i @solsonaturisme.

DISSABTE

13

DE JUNY

Exposició dels quatre gegants al vestíbul de l’Ajuntament a porta
tancada.
Serà visible des de l’exterior.
10.30 h		 Reobertura de portes del Museu de Solsona amb jornada de 		
portes obertes durant tot el cap de setmana, dissabte fins a les 18.30 h i
diumenge, d’11 a 14 h.
		 Com a novetat, podreu visitar l’exposició temporal “El Solsonià.
		 Viure i morir al neolític mitjà”		
		 A més, publicació del vídeo El pinyol del Corpus
		 Es podrà seguir als perfils d’Instagram de @museusolsona i @ajsolsona.
		
Ho organitza: Museu de Solsona
11.30 h		 Curiositats del Corpus: publicació dels vídeos Més de 600 anys de
Corpus, a càrrec de l’Agrupació de Geganters de Solsona; Corpus
imprès, a càrrec de Jaume Cuadrench; La construcció dels gegants, a càrrec
del Taller d’Escultura Casserras i Els Ballets, a càrrec d’Albert Fontelles i
Ramonet i L’estrena del ball de l’Àliga, a càrrec de Josep Dalmau
		 Ho podràs seguir als perfils d’Instagram d’@ajsolsona i 			
@geganters_solsona.
		
		 Ho organitzen: Ajuntament de Solsona i Agrupació de Geganters de 		
Solsona
12 h 		 Repic de campanes des del campanar de la catedral
16 h 		 Obra de teatre Negre fosc foscot la vella baixa de l’hort,
		 a càrrec de Lacetània Teatre
		 Podràs veure-la al canal YouTube de Lacetània Teatre.
		
		 Ho organitza: Lacetània Teatre

18 h 		 #Sabiesque...? Curiositats sobre la història del nostre Orfeó
		 Te les explica l’Orfeó Nova Solsona a través de les xarxes socials: 		
Instagram (@orfeonovasolsona), Twitter (@orfeosolsona) i Facebook 		
(@orfeosolsona).
		
		 Ho organitza: Orfeó Nova Solsona
22.15 h La roda de foc, per Marc Santaeulària
		 No es podrà olorar, però sí veure i sentir als perfils d’Instagram 		
d’@ajsolsona i @solsonaturisme
22.30 h Final de la roda de foc des del nucli antic
		 S’emetrà en directe al perfil d’Instagram @geganters_solsona
		
		 Ho organitza: Agrupació de Geganters de Solsona
		 Hi col·labora: Ajuntament de Solsona

DIUMENGE

14

DE JUNY

Exposició dels quatre gegants al vestíbul de l’Ajuntament a porta
tancada.
Serà visible des de l’exterior.
10.30 h

Repic de campanes des del campanar de la catedral

11.00 h Timelapse de la catifa de Corpus, (edició 2019) per Marc Santaeulària
		 Es publicarà als perfils d’Instagram d’@ajsolsona i @solsonaturisme.
11.00 h Missa concelebrada presidida per l’Excm. i Rvdm. Sr. Xavier Novell
		 i Gomà, bisbe de Solsona, a la catedral
11.30 h Quiz pubillatge
		 Segueix l’activitat al perfil d’Instagram d’@ajsolsona.
		
		 Ho organitza: Associació del Pubillatge Solsoní
12 h		 Un pasdoble amb la Patinfanjàs
		 Gaudeix en directe d’una de les actuacions musicals del dia al perfil 		
d’Instagram d’@orquestrapatinfanjas.
		
		 Ho organitza: Orquestra Patinfanjàs
12.45 h
		
		
		

Ballets a la plaça, per Marc Santaeulària
Els solsonins no poden anar a la plaça Major per veure els ballets,
però els ballets de la plaça poden traslladar-se enguany a les llars a
través dels comptes d’Instagram d’@ajsolsona i @solsonaturisme.

13 h 		 El ball dels nans de Joan Roure interpretat per la Cobla Juvenil
		 Ciutat de Solsona i enregistrat el 2019 durant l’acte Autoretrat,
		 concert-homentatge a Joan Roure i Jané (1921-1990).
		

		
Tot seguit, presentació de la línia gràfica de Jaume Roure 		
per als 25 anys de la Cobla Juvenil Ciutat de Solsona
		(1995-2020).
		 Es podrà seguir als perfils d’Instagram de @coblasolsona i @ajsolsona.
		
		 Ho organitza: Cobla Juvenil Ciutat de Solsona
		 Agraïments: Arnau Abella i Traveset i Núria Bonet i Rafart
13.30 h El ball de bastons
		 Es podrà veure als perfils d’Instagram de @geganters_solsona 			
i @ajsolsona
		
		 Ho organitza: Agrupació de Geganters de Solsona
22 h 		 Luxfero, a càrrec de l’Orfeó Nova Solsona. Retransmissió
		 del concert de Nadal del centenari, que va tenir lloc el 25 de
		 desembre de 2019
		 Es publicarà al canal de l’Ajuntament de Solsona a YouTube.
		
		 Ho organitza: Orfeó Nova Solsona

