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Sant Antoni Abat

SOLSONA

Notes:
Obsequi a cada animal participant en la Cercavila i als Tres Tombs. Tots els participants 
als Tres Tombs han de passar en acabar la cercavila, per l’estand del Camp del Serra. 
Recordem a tots els participants l’obligació de tenir la documentació i l’assegurança dels 
seus animals al dia. Els menors d’edat han de dur obligatòriament casc. Cofestas no es 
farà responsable dels danys que puguin ocasionar els participants als actes de la festa.
A causa de la incertesa provocada per l’actual pandèmia, els actes es podran ajustar a la 
normativa del moment. La Comissió es reserva el dret d’alterar el programa.

Dissabte 22 de gener
9 del matí:

Concentració i ESMORZAR
a Cal Poldo Xic amb coca i xocolata. 

3/4 de 10:
Sortida de la comitiva
acompanyats dels Trabucaires i BATXARANGA Solsona.

A les 10:
MISSA a la Catedral
amb l’acompanyament musical de Marta Serena.  
En sortir de missa s’oferirà pa beneït. 

2/4 de 12:

CERCAVILA, BENEDICCIÓ i TRES TOMBS
acompanyats pels Trabucaires i BATXARANGA Solsona.
Els participants menors d’edat han de dur casc.

1 migdia:

LA GRAN CAGADA al Camp del Serra
Animeu-vos a participar a la llumineta, on el guanyador és el 
que encerti on farà les seves necessitats el nostre ruc. El podeu 
animar al Camp del Serra perquè us faci guanyadors!
La participació només costarà 5 €, i el guanyador se’n emportarà 
200. Hi haurà també 2 premis sorpresa.

Exhibició de POLE BEEDING 
BARREL RACING i CARRuSSEL 
a càrrec de Equinatur

 

Diumenge 23 de gener
De 10 del matí a 2/4 de 2 del migdia:

a la Sala Polivalent:

 Inflables
 Passejades en poni
 Territori de Masies
De 12 del matí a 2/4 de 2 del migdia:

a la Sala Polivalent:

CONCERT  
amb Sal i Pebre

Carrusel Pole beeding Barrel racing


