
2/4 de 12 CERCAVILA, BENEDICCIÓ i TRES TOMBS,  
acompanyats pels Trabucaires i l’orquestra Patinfanjàs.

1 migdia  GIMCANA al Camp del Serra.  
Premis de 100€ pel primer, 75€ el segon i 50€  pel tercer.  
Nota: Tots els participants de fora de Solsona, en finalitzar la prova,  
disposen de l’opció de bescanviar el sopar per un dinar.

 Exhibició de doma en llibertat a càrrec de Lluís Pell
8 del vespre  TEATRE, representació de l’obra FARIGOLA  

MON AMOUR a càrrec de La Cua del Gat
10 de la nit  SOPAR al Restaurant El Pi de Sant Just  

amenitzat per MASE LEDESMA

Diumenge, 22 de gener
11 matí  Passejada gratuïta amb poni i carro  

per a tothom al Camp del Serra
12 migdia Exhibició de disc dog  

al Camp del Serra  
a càrrec de David Román. 

2/4 de 7 tarda GRAN BALL a la Sala Polivalent amb 
 l’ORQUESTRA CAFÈ TRIO
 Entrada gratuïta pels menors de 16 anys  

(hi haurà servei de begudes)

Festa de
Sant 
Antoni
Abat

Dissabte, 21 de gener
9 matí Concentració a l’av. del Pont i ESMORZAR al restaurant  

El Trabucaire amb coca i xocolata.
3/4 de 10 Sortida de la comitiva acompanyats dels Trabucaires i  

l’orquestra Patinfanjàs
10 matí MISSA a la Catedral celebrada pel mossèn Enric  

Bartrina amb l’acompanyament musical del grup Priàpia.  
En sortir de missa s’oferirà pa beneït als assistents.

Notes:
Obsequi a cada animal participant a la Cercavila i als Tres 
Tombs. Tots els participants als Tres Tombs i a la gimcana 
han de passar prèviament per l’estand del Camp del Serra. 
Per poder participar a la gimcana, s’ha d’haver assistit a la 
Cercavila i als Tres Tombs. Recordem a tots els participants 
l’obligació de tenir la documentació i l’assegurança dels seus 
animals al dia. Cofestas no es farà responsable dels danys 
que puguin ocasionar els participants als actes de la festa. La 
Comissió es reserva el dret d’alterar el programa.

21 i 22 de gener de 2017
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