Solso erra
Fira de la Terra del Solsonès
Fira del Bolet del Solsonès
L’Ecològica, bio ra de Solsona
Jornades Gastronòmiques de tardor
Solsbirra Fest
Masies Sostenibles

23 i 24 d’octubre
Solsona 2021
Tallers
Degustacions
Actuacions musicals
Xerrades
Espectacles
Exposicions
i molt més

radesolsona.com

Dijous

21

d’octubre

De 17 a 18.30 h
JORNADA TÈCNICA: Cooperatives rurals:
com sumar produccions agràries i altres
sectors econòmics del territori?
Programa:
17 h
Benvinguda
17.05 h
Què és una cooperativa rural? Quins
avantatges té? a càrrec de Marina Vilaseca,
sòcia fundadora de L'Arada, SCCL.
17.25 h
Exemples d'èxit de petites cooperatives
rurals:
• Biolord COOP-Pomes de muntanya
• Territori de Masies Coop
• Escorxador cooperatiu de l'Armentera
La jornada és gratuïta i telemàtica, però cal
inscriure-s’hi a través de RuralCat:
ruralcat.gencat.cat/inscripcionspatt
Ho organitza: Escola Agrària del Solsonès

Dissabte

23

d’octubre
De 9.30 a 13.30 h
X JORNADA MASIES + SOSTENIBLES: La
masia, un habitatge sostenible i saludable
Programa:
9.45 h
Benvinguda
10 h
“Cal preparar-se pel clima del futur” a
càrrec del Dr. Mariano Barriendos, geògraf
físic i historiador de la Universitat de
Barcelona, paleoclimatòleg i expert en riscos
climàtics
11 h
“La masia com a proposta d’un nou model”
a càrrec d’Oriol Rosselló Viñas, arquitecte de
l’Estudi d’arquitectura Bangolo
11.45 h
Descans.
12.15 h
“Una experiència de reforma saludable en
una masia al Solsonès” a càrrec de Sílvia
Ferrer, arquitecta de L’ Espai René
13 h Cloenda
La jornada és gratuïta, però cal inscriure-s’hi a
través de gerencia@lcc.cat
Ho organitza: Consorci per al
Desenvolupament de la Catalunya Central Leader
Lloc: sala cultural de l’Ajuntament de Solsona

De 10 a 20 h
Mercat del bolet del Solsonès
Lloc: plaça Major
Mercat ecològic del Solsonès
Lloc: plaça de la Catedral
Venda d’artesania ecològica
Lloc: carrer de Sant Miquel

De 10 a 12.30 h

De 17 a 20 h

Taller de cosmètica ecològica facial a càrrec
de Mercè Estruch
Taller per aprendre pas a pas la cura diària del
teu rostre: higiene, hidratació i maquillatge
bàsic

Tallers infantils amb materials reciclables i
jocs gegants

Places limitades
Preu: 5 euros (obsequi inclòs). Venda
d’entrades a
entrades.turismesolsones.com (cal escollir
entre dues franges horàries: de 10 a 11 h o
d’11.30 a 12.30 h)
Lloc: Molsa Toleràncies

De 12 a 22 h
3r Solsbirra Fest
Actuacions musicals:
12 h CHURI (Genís Barcons)
17 h Tom Savage Trio
19 h Tonia Richy Trio
21 h DJ
Ho organitza: Associació Blues Events
Lloc: plaça del Consell Comarcal del Solsonès

12 h
Espectacle infantil Passa volant...reciclant!,
de la companyia Tastacirc
Espectacle de circ i pallassos

Lloc: plaça de Palau

17 h
Obertura de l’exposició de bolets recollits
pel Grup de Natura del Solsonès
Ho organitzen: Grup de Natura del Solsonès,
Societat Catalana de Micologia i CTFC
Lloc: entrada de l’ajuntament de Solsona

17.30 h
Xerrada “Alimentació i altres hàbits per
millorar l’estrès” a càrrec de Martina Ferrer,
dietista – nutricionista i experta en
psiconeuroimmunologia
Entrada gratuïta. Cal reserva prèvia a

entrades.turismesolsones.com

Ho organitza: Molsa Toleràncies
Lloc: sala cultural de l’ajuntament de Solsona

22 h
Concert Improvisant pel món, de Josep –
Manel Vega

Entrada gratuïta. Cal reserva prèvia a

Josep-Manel Vega construeix el seu
espectacle a través d'improvisacions
construides a partir dels mateixos elements
musicals que van ser utilitzats a cada lloc.
Aquests elements funcionen com paraules
que van teixint un discurs en temps real. Cada
nova improvisació n’evoca d’anteriors
improvisacions i ens transporta als
nombrosos espais trepitjats. Un muntatge
audiovisual de projeccions en vídeo permet
als espectadors contemplar simultàniament
imatges dels indrets per on el projecte
IMPROVISANT PEL MÓN ha anat passant.

Ho organitza: Centre de Ciència i Tecnologia
Forestal de Catalunya

Preu entrada: 20 euros. Venda d’entrades al
web entrades.turismesolsones.com
Lloc: Teatre Comarcal de Solsona

Entrada gratuïta. Cal reserva prèvia a

entrades.turismesolsones.com

Lloc: plaça del Palau Episcopal

12.30 h
Xerrada “Utilització d’extractes de fongs
per millorar la immunitat de les abelles” a
càrrec de Ferran Alemany de Torrons i Mels
Alemany i Rita Henriques del CTFC
entrades.turismesolsones.com

Lloc: plaça Major, 10

Diumenge

24

d’octubre
De 10 a 14 h
Sortida micològica a la nca Monegal (ruta
micològica)
Entrada gratuïta. Cal reserva prèvia a
entrades.turismesolsones.com
Ho organitzen: Centre de Ciència i
Tecnologia Forestal de Catalunya i Grup de
Natura del Solsonès
Lloc de sortida: sortida del Punt d’Informació
Turístic de Sant Llorenç de Morunys

De 10 a 14 h
Mercat del bolet del Solsonès
Lloc: plaça Major
Mercat ecològic del Solsonès
Lloc: plaça de la Catedral
Venda d’artesania ecològica
Lloc: carrer de Sant Miquel

10 h
Xerrada “Com cuidar les teves gallines amb
plantes medicinals” a càrrec de Núria
Baucells, del projecte Debosc.cat
Entrada gratuïta. Cal reserva prèvia a
entrades.turismesolsones.com
Lloc: sala cultural de l’ajuntament de Solsona

D’11 a 14 h
Atraccions i jocs ecològics
Lloc: plaça de Palau

De 12 a 14 h
3r Solsbirra Fest
Actuació musical:
12 h The Velcros
Ho organitza: Associació Blues Events
Lloc: plaça del Consell Comarcal del Solsonès
13.30 h
Lliurament de premis del concurs de
dibuixos de la Fira
Lloc: plaça del Palau Episcopal

Exposicions
• Exposició del concurs de dibuixos de bolets
realitzats per alumnes de les escoles de la
comarca. Lloc: pati Gòtic del Consell
Comarcal del Solsonès. Horaris: de dilluns a
divendres de 8 a 15 h i dimarts també de 14
a 19 h.
• Exposició de bolets recollits pel Grup de
Natura del Solsonès amb visites guiades
amb material divulgatiu a càrrec de la
Societat Catalana de Micologia i petit
concurs per a identi car alguns bolets.
Lloc: entrada de l’ajuntament de Solsona.
Horari: dissabte de 17 a 20 h i diumenge
d’11 a 14 h i de 17 a 20 h. Ho organitzen:
CTFC i Grup de Natura del Solsonès

3r Solsbirra Fest,
festival de cervesa artesana
Durant els dos dies de la ra, a la plaça del
Consell Comarcal, hi trobareu quatre
cerveseries artesanes catalanes, un espai
gastronòmic amb productes ecològics i de
proximitat a càrrec de DPAGÈS, DEBOSC, Molí
de Bons lls, Molsa Toleràncies, Aubagueta
agropecuària i el Gremi d'Hostaleria del
Solsonès. Tot, amenitzat amb la millor música.
Participa a la votació de la millor cervesa i
podràs guanyar un cap de setmana per a dues
persones a l'Hotel el Villaró del Bosc.

XVI Jornades
Gastronòmiques de Tardor
Fins al 21 de novembre els establiments del
Gremi d'Hostaleria del Solsonès t'ofereixen
uns originals menús micològics. Més
informació a www.hostaleriadelsolsones.com

NOTES DE SEGURETAT
I PREVENCIÓ
• Mantingueu la distància de seguretat i
eviteu aglomeracions.
• Renteu-vos les mans amb solució
hidroalcohòlica (trobareu diferents punts
dins el recinte ral).
• És obligatori l'ús de mascareta.
• El pagament serà preferible amb mitjans
telemàtics.
• Tots els actes que es realitzen en espais
tancats tenen aforament limitat i cal la
inscripció prèvia.
• Cal respectar els punts d'entrada i sortida i
els sentits de circulació dins el recinte.

Solso erra

nès
rra del Solso
Fira de la Te

Ho organitzen:

Agència

Ajuntament de Solsona

de Desenvolupament
Local de Solsona i Cardona

Hi col·laboren:

CTFC, DARP, Grup de Natura del Solsonès (Centre d'Estudis Lacetans),
Societat Catalana de Micologia, Gremi d'Hostaleria del Solsonès,
Associació Blue Events, UBIC Solsona, El Monegal, Molsa Toleràncies i Hotel Villaró del Bosc

