7 de juny de 2009
Dissabte, 6 de juny, dia del Municipi
2009 Any Internacional de l’Astronomia
A les 8 del matí:
I Caminada popular de Pinós:
• Ruta del GR.
• Sortida i arribada: Santuari de Pinós.
• Inscripcions: 3 € (973 473 292 data límit 4 de juny).
• Durant la caminada hi haurà refrigeri.
A 2/4 de 6 de la tarda:
Inauguració d’exposicions
A les 7 de la tarda:
• Xerrada: Les estructures de lʼUnivers,
a càrrec de Toni Guntin, director de l’Observatori de Castelltallat
• Col·loqui: La lluna, influències còsmiques

A 2/4 de 10 de la nit:
Sopar de germanor. Cal fer reserves al 973 473 292
(abans del 4 de juny).

Diumenge, 7 de juny, dia de la Fira
A les 9 del matí:
Esmorzar popular. Preu 2,5 €.
A les 10 del matí:
Inauguració de la fira:
• Repic de campanes i trabucs.
• Era de la canalla: concurs de dibuix, dinar i jocs.
A les 12 del migdia:
• Missa solemne acompanyada per l’Orfeó Nova Solsona.
• Benedicció i repartiment del pa de Corpus.
A les 2 de la tarda:
• Dinar de Fira
Fideuà i pollastre amb gambes, postres, cafè, aigua, vi, cava i licors.
Tiquets anticipats a Cal Bosch, Hostal de Pinós, Cal Llobet (places limitades).
Preu: 17 €. Inclou participació en el sorteig de lots de productes de la Fira.

A les 5 de la tarda:
• Estronc de sobretaula
Sorteig de lots de productes de la Fira.
Concurs de botifarra.

A les 6 de la tarda:
Espectacle-Ballet tradicional:
• A càrrec del grup dansaire ES FRADINS de Vielha.
A les 7 de la tarda:
• Cloenda de la Fira
Berenar popular.

Paral·lelament:

Jocs tradicionals.
Concurs de dibuix infantil (matí) i de botifarra (tarda).
Més informació a: www.centrecat.com

Figueras - Solsona

Podreu visitar diferents exposicions.

