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Prades de la Molsosa s'omple
d'artesania i festa amb la Fira de
Sant Ponç
Aquest diumenge 8 de maig
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Un any més, el nucli de Prades de la Molsosa es retroba amb l'artesania i la tradició, amb la Fira
de Sant Ponç.
De 9 a 11 del matí, hi haurà l'Esmorzar de Fira: Pa torrat, botifarra, mongetes, cansalada i vi, per 5
euros.
A les 10 del matí s'obrirà la "XVII Fira d'Antiguitats, artesania"
De les 11 del matí a la 1 del migdia, La Diatònica omplirà de música els carrers del poble.
A 1/4 de 12 del migdia, s'inaugurarà l'exposició DESEMBOSCANT, del naturalista Martí Boada.
A 2/4 de 12 del migdia, hi haurà una Demostració de bitlles catalanes a càrrec de la Colla de la
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Fusta i el Ferro. A continuació, Tirada Popular.
De les 12 a 2/4 de 2 del migdia, Taller de llana de la caravana xisqueta.
A les 12 del matí, es celebrarà la Missa de Sant Ponç amb el cant dels Goigs.
De 2/4 d'1 a 2/4 de 2 del migdia, Concert vermut a l'era "Bandulimejant" a càrrec de Joan Boada.
A les 2 del migdia es servirà un dinar amb arrossada popular (arròs, botifarra i postres. Cal portar
coberts, taula i cadira)
Inscripcions pel dinar, als telèfons 973 47 30 37 / 973 47 35 49, (de 20 a 22 hores) al preu de 12
euros, fins al 6 de maig.
A 2/4 de 5 de la tarda serà el torn de la música amb la 11a Trobada d'acordionistes de Prades
de la Molsosa, i a 2/4 de 6 de la tarda es clourà la diada amb un concert a la Plaça amb Les
Absentes en acústic. Tot seguit hi haurà xocolata desfeta i coca per a tothom.
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