SALUTACIÓ

F

a setmanes que actors, músics, ballarines i alumnes de Solsona assagen. També els
geganters han començat a trobar-se per fer escalfar els personatges que prendran
vida el tercer cap de setmana de juny. S’apropa el Corpus i enguany, per , podem
recuperar la festa amb tots els ets i uts, després d’una edició virtual i d’una altra
d’encotillada per les restriccions. I això ens il·lusiona a entitats, institucions i
ciutadania, perquè és una manifestació més del vigor de la nostra comunitat.

Amb permís de la revetlla de Sant Joan, el Corpus és l’episodi festiu amb què cada any
donem la benvinguda a l’estiu. Les noves generacions desconeixen l’origen de la festa,
inicialment destinada a la veneració de l’eucaristia el dijous següent a l’octava de la
Pentecosta. Però sí que tenen ben integrada la seva essència, la relació entre el Corpus i la
imatgeria gegantera i la catifa de ors i serradures que podrem veure a la de plaça de
Palau. I cal que el conjunt de la població reivindiquem el valor d’aquest patrimoni, en tant
que Solsona va ser una de les primeres poblacions del país a celebrar la festa, ni més ni
menys que des del 1331. Avui no admiraríem els gegants i el bestiari com ho fem si, en
sortir de la processó, a l’edat mitjana no s’haguessin representat els anomenats jocs de
Corpus, amb escenes de l’Antic Testament i llegendes de sants populars. Quina força que té
la tradició i amb quin zel la població solsonina ha sabut preservar-la!
El programa d’actes que es manté any rere any és l’espina dorsal del Corpus. Però el que
reecteix la vitalitat de Solsona és tot el conjunt de convocatòries del programa i la seva
capacitat d’atraure públic: Lacetània Teatre ens presenta una comèdia que ha generat
expectatives, com de costum; divendres a la nit la Cobla Juvenil Ciutat de Solsona recupera
el concert monogràc sobre el mestre Roure; dissabte la catedral serà l’escenari de
l’actuació de nombroses corals barcelonines, i diumenge a la tarda viurem una jornada
castellera extraordinària, per esmentar algunes cites.
Per tot això, agraeixo l’esforç d’entitats i persones que fan possible aquest programa i, al
conjunt de solsonins i visitants, us animo a sortir al carrer i omplir els actes i us desitjo un
molt bon estiu!

Judit Gisbert i Ester
Alcaldessa de Solsona

PROGRAMACIÓ

DIJOUS 9 DE JUNY
A les 6 de la tarda:
A la plaça de Ramon Llumà, Contes que fan la festa, a càrrec de Susagna Navó, narradora
oral

DIVENDRES 10
A partir de les 8 del vespre:
A la sala polivalent, festa de  de curs del Futbol Base Solsona Arrels

DISSABTE 11
A partir de les 6 de la tarda:
A la sala polivalent, festa de  de curs de l’Escola Setelsis
A les 10 de la nit:
Al Tatrau Teatre, cicle Escenes amb la representació de l’obra #Lodelbisbe, a càrrec de
Lacetània Teatre. Comèdia escrita i dirigida pel solsoní Aleix Albareda
Venda d’entrades a www.entradessolsones.com

DIUMENGE 12
Durant tot el dia:
A la plaça del Camp, torneig de bàsquet 3x3 Ciutat de Solsona
A les 12 del migdia:
A la plaça de Sant Joan, concert de  de curs de combos de l’Escola Municipal de Música
Joan Roure
A les 6 de la tarda:
Al Tatrau Teatre, cicle Escenes amb la representació de l’obra #Lodelbisbe, a càrrec de
Lacetània Teatre. Comèdia escrita i dirigida pel solsoní Aleix Albareda
Venda d’entrades a www.entradessolsones.com

DIJOUS 16, DIA DE CORPUS
A la 1 del migdia:
Tronada a la plaça Major

DIVENDRES 17
Tarda:
Al gimnàs de l’Escola Setelsis, mostra de  de curs de l’Associació de Circ de Solsona
A les 10 de la nit:
A la plaça de Sant Joan, concert Autoretrat. Monogràc de l’obra de Joan Roure i Jané
(1921-1990), en el marc del centenari del naixement del músic i compositor, a càrrec de la
Cobla Juvenil Ciutat de Solsona. Sota la direcció d’Albert Fontelles i Ramonet i amb la
col·laboració de Montserrat Isanta, Marc Anglarill, Joan Boix i l’Orfeó Nova Solsona

DISSABTE 18
A les 11 del matí:
Des del campanar de la catedral, repic de campanes anunciant el Corpus
A les 12 del migdia:
Tronada a la plaça Major. Tot seguit, cercavila tradicional del pregoner, acompanyat dels
gegants i l’Orquestra Patinfanjàs, per convidar tothom a la celebració
Tarda:
Al teatre comarcal, audicions de  de curs de l’Àtic Taller Musical
A 2/4 de 6:
A la catedral, Concert del Cor de Barcelona, sota la direcció de Miquel Àngel Arias i Soler,
amb la participació de l’Orfeó de Nou Barris i les corals Trisom, Raspinell, Vent de Garbí,
Nova Congesta, de Ca l’Isidret i del Districte de Sant Martí. Entrada amb taquilla inversa
A les 6:
A la sala polivalent, festival de dansa 2022 de l’Escola de Dansa de Solsona
Venda d’entrades a l’Escola de Dansa (c. del Camp del Molí, 15) de dilluns a divendres de
cinc de la tarda a vuit del vespre
Al saló de les Homilies d’Organyà, presentació del llibre Retrobestiari, a càrrec de l’autor
dels textos, Heribert Masana, i l’editor de l’obra, Norbert Tomàs, d’Edicions Morera
A 2/4 de 7:
Sardanes a la plaça Major interpretades per la Cobla Juvenil Ciutat de Solsona

A les 10 de la nit:
Al Tatrau Teatre, cicle Escenes amb la representació de l’obra #Lodelbisbe, a càrrec de
Lacetània Teatre. Comèdia escrita i dirigida pel solsoní Aleix Albareda
Venda d’entrades a: www.entradessolsones.com
A les 11:
Baixada del bou, la mulassa i el drac, acompanyats de l’Orquestra Patinfanjàs, i exhibició
del ball del drac a la plaça Major. Tot seguit, roda de foc

DIUMENGE 19
A 2/4 de 10 del matí:
Cercavila amb la participació dels Trabucaires de Solsona
A partir de 2/4 d’11:
Programa especial de Solsona FM sobre el Corpus des dels porxos de la plaça Major. Amb
Marc Segués, Anna Montraveta, Albert Colell, Guillem Ribó i Pau Subirà, entre d’altres.
Emissió simultània per internet
A 3/4 d’11:
Baixada de la corporació municipal, juntament amb la pubilla, l’hereu, la donzella d’honor i
el fadrí de Solsona i la pubilla de les comarques lleidatanes, els gegants, el ball de bastons,
els cavallets, el bou, la mulassa, el drac i altres elements tradicionals. Sortida de la casa
consistorial cap a la catedral als acords de l’Orquestra Patinfanjàs
A les 11:
Missa concelebrada presidida per l’Excm. i Rvdm. Sr. Francesc Conesa i Ferrer, bisbe de
Solsona.
A continuació, a la plaça Major, exhibició dels ballets tradicionals d’óssos, cavallets, drac,
nans, ball de bastons, àliga i gegants, acompanyats musicalment per la Cobla Juvenil Ciutat
de Solsona. Finalment, tronada i pujada ns a la casa consistorial
A les 5 de la tarda:
Davant l’ajuntament, jornada castellera amb els Castellers de Sabadell i les colles
convidades, els Tirallongues de Manresa i els Margeners de Guissona

A les 6:
A la sala polivalent, festival de dansa 2022 de l’Escola de Dansa de Solsona
Venda d’entrades a l’Escola de Dansa (c. del Camp del Molí, 15) de dilluns a divendres de
cinc de la tarda a vuit del vespre
Al Tatrau Teatre, cicle Escenes amb la representació de l’obra #Lodelbisbe, a càrrec de
Lacetània Teatre. Comèdia escrita i dirigida pel solsoní Aleix Albareda
Venda d’entrades a: www.entradessolsones.com
A les 7:
Al Teatre Comarcal, Festival de Cinema de Muntanya Torelló – Tour 2022. Amb les
projeccions de The Icefall Doctor, de Sean Burch (Premi BBVA al millor lm de muntanya) i
Antarcita, mon rêve de l’extrême sud, de Pierre Petit, Yvan Estienne i Laurent Cistac (Premi
Grandvalira al millor lm d’esports de muntanya)

DIMARTS 21
A partir de les 4 de la tarda:
A la sala polivalent, acapte de donació de sang del Solsonès
A les 5:
A la plaça de l’U d’Octubre, inauguració de l’obra artística de reconeixement als donants de
sang de Solsona i comarca. Sota el títol “Arremanga’t”, és un mural de l’artista solsoní Jordi
Colell, “Jogi”
A 2/4 de 6:
A la plaça de l’U d’Octubre, concert de  de curs de cant coral de l’Escola Municipal de
Música Joan Roure

DIMECRES 22
A partir de les 9 del matí:
A la sala polivalent, jornada de  de curs de l’IES Francesc Ribalta

DIJOUS 23
FLAMA DEL CANIGÓ I REVETLLA DE SANT JOAN
A les 8 del vespre:
Arribada de la Flama al portal del Pont
Galejada d’honor dels Trabucaires
Ofrena a la Mare de Déu del Claustre de mans dels representants del pubillatge solsoní
Pujada pel carrer del Castell acompanyats per l’Orquestra Patinfanjàs i rebuda per part de
la corporació municipal davant l’ajuntament
Al portal del Castell, rebuda d’alcaldes de comarca
Encesa del peveter
Lectura del Manifest de la Flama 2022 a càrrec de la família Roure
Encesa de la foguera de Sant Joan
Coca i xocolata per a tothom
Actuació musical

CONCERTS

INFORMACIÓ

Reserva d’espai per a persones amb mobilitat reduïda
El diumenge 19 de juny, l’Ajuntament de Solsona reserva un entarimat a la plaça Major per
facilitar l’assistència als ballets tradicionals a les persones amb mobilitat reduïda. Les
limitacions d’espai obliguen a regular aquesta reserva mitjançant la inscripció prèvia a
l’Ocina d’Atenció Ciutadana del consistori. El termini es tancarà el dimecres 15 de juny a la
una del migdia.
Hi col·labora: Creu Roja del Solsonès

Prevenció
Es demana la col·laboració a tothom que assisteixi a la plaça Major durant la tronada i la
col·locació dels mascles el dia 19 de juny per evitar danys personals. Cal mantenir-se
darrera de la corda de seguretat en el moment de la preparació del material pirotècnic i ns
que acabi la tronada.

Altres informacions d’interès:
Requisits per participar a les proves d’elecció de la pubilla, l’hereu, la donzella
d’honor i el fadrí
Els joves que vulguin presentar-se a les proves d’elecció dels representants del pubillatge
2022 poden inscriure’s ns al dimarts 12 de juliol a l’OAC de l’Ajuntament de Solsona. Les
proves es faran en el decurs de la setmana del 18 al 22 de juliol.
La inscripció s’haurà de cursar mitjançant una instància, en la qual les persones aspirants
han d’especicar els seus estudis i acions. Els únics requisits per participar en el procés
selectiu són tenir entre 16 i 21 anys (edat que, posteriorment, permetrà concórrer al
certamen d’elecció de la pubilla i l’hereu de Catalunya) i ser de Solsona.
Aquest procés constarà d’una part escrita amb preguntes obertes i de tipus test de cultura
sobre Solsona, Catalunya i general i una entrevista personal.

Ball de bastons i cavallets
Les persones interessades a integrar-se al ball de bastons o als cavallets es poden inscriure a
l’OAC de l’Ajuntament ns al dia 5 de juliol de 2022. L’edat mínima per entrar a formar part
del ball de bastons és l’any que es compleixen 7 anys, i per als cavallets, l’any que se’n
compleixen 11.
L’edat màxima de permanència al grup per als primers és ns a la festa del Corpus de l’any
que compleixen 11 anys; i els segons, l’any que en compleixen 14. S’estableix un temps
mínim de dos anys de permanència al grup.
Si el nombre de sol·licituds és superior al nombre de baixes corresponents, l’admissió dels
sol·licitants es farà per sorteig.
Les obligacions dels membres de ball de bastons i cavallets són:
• Assistir als assaigs i a qualsevol altra convocatòria
• Tenir cura dels vestits
• Mantenir un comportament adient en totes les actuacions
El sorteig per entrar a formar part del ball de bastons i dels cavallets es durà a terme el
divendres 8 de juliol a les 8 del vespre a l’ajuntament. Un cop fet el sorteig, les persones
interessades que no hagin pogut accedir a la comparsa caldrà que s’inscriguin novament a
la propera convocatòria, ja que les llistes no es mantindran d’un any per l’altre.
L’Agrupació de Geganters de la Ciutat de Solsona desitja a tots els solsonins i visitants una
bona festa del Corpus!
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