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?La 16a Fira del Trumfo i la Tòfona
es presenta amb un nou impuls a la
Festa del vi i a la música en directe
L'edició d'enguany mantindrà el seu centre neuràlgic la plaça del Camp de Solsona
durant el cap de setmana

El tret de sortida de la setzena edició de la Fira del Trumfo i la Tòfona serà el taller de cuina de la
tòfona amb maridatge de vins, organitzat pel CTFC a l'edifici de la pujada del Seminari de Solsona
el dia 5 de març. Les places són limitades i cal inscripció prèvia.

El mercat del trumfo i la tòfona i la fira de productes alimentaris s'iniciaran el dissabte dia 7 de març
a partir de les 10 h del matí i tindran continuïtat el diumenge a partir de la mateixa hora, a la plaça
del Camp de Solsona. Aquest esdeveniment coincidirà amb la cinquena Festa del vi de Solsona i
el fora estocs i promocions d'hivern de la UBIC. El mateix matí de dissabte, a partir de dos quarts
de dotze del matí, el SIS, a la plaça del Camp, organitzarà tallers infantils amb trumfos: estampació
sobre paper, confecció de titelles i experiments elèctrics. A la tarda del dissabte, es portarà a terme
l'habitual concurs de pelar trumfos, que aplegarà els concursants a partir de les sis de la tarda a la
plaça del Camp.
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Protagonisme de la música en directe amb tribut als Beatles
Les actuacions musicals seran un dels altres plats forts dins el marc de la Festa del vi. Organitzat
Joventut Solsonina, dissabte a les 12 del migdia DJA posarà música a la plaça del Camp i a les
vuit del vespre amenitzarà l'ambient l'actuació musical del grup Túsica.
Un dels plats forts de la música en directe serà l'actuació de tribut a The Beatles del grup Abbey
Road, al Teatre Comarcal de Solsona. El diumenge el swing serà protagonista amb l'exhibició i
classe de ball amb Bon Hop de Swing a dos quarts de dotze del migdia a la plaça del Camp.
Finalment, també el mateix diumenge a dos quarts de dotze, l'EFTEM (Equip de Tecnificació i
Formació en Esports de Muntanya) oferirà tallers de tecnificació de BTT a la plaça del Camp.
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