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Guia per no perdre's a la 16a Fira
del Trumfo i la Tòfona de Catalunya i
5a Festa del Vi

La plaça del Camp de Solsona es converteix en l'epicentre del mercat de trumfos i tòfones per
excel·lència del país, acompanyat de la fira de productes alimentaris i artesania local. Durant tot
el cap de setmana, la cita es complementa amb activitats familiars, tastets i actuacions musicals i
la Festa del Vi.La Fira del Trumfo i la Tòfona, que arriba a la setzena edició, es concentrarà el
dissabte de 10 a 20 h i diumenge de 10 a 14 h a la plaça del Camp amb la promoció de dos dels
productes estrella que brinda la comarca. L'esdeveniment es complementa amb nombroses
activitats paral·leles, com tallers infantils, concursos, exhibicions i degustacions de trumfos
cuinats, entre d'altres. Així mateix, s'acompanya de la Festa del Vi, en què participen diverses
denominacions d'origen i vins del Solsonès.
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DISSABTE, 7 DE MARÇ
A partir de les 10 h A la plaça del Camp: Venda de trumfos i tòfones Fira de productes alimentaris
Venda de productes de La Menestrala 5a Festa del Vi de Solsona Fora estocs i promocions
d'hivern. Deixa't sorprendre pels establiments de la UBIC
De 11.30 a 13.30 h Tallers infantils amb trumfos: estampació sobre paper, confecció de titelles i
experiments elèctrics Ho organitza: el Sis Lloc: plaça del Camp
12 h Música a la Festa del Vi a càrrec de DJA Lloc: plaça del Camp
18 h Concurs de pelar trumfos Hi col·labora: Ganivets Pallarès i Micky Speaker Lloc: plaça del
Camp
19 h Presentació del llibre DONES, DE L'AMOR A LA RÀBIA - (En el món rural del Solsonès entre el
segle XIX i el segle XX) de Joan Riart i Vendrell Hi intervindran: Ramona Santaeulàlia, Ramon
Segués i M. Rosa Cases Ho organitza: Òmnium Cultural i Associació de Dones del Solsonès Hi
col·labora: Consell Comarcal del Solsonès i Ajuntament de Solsona Lloc: Saló de les Homilies
d'Organyà de la Biblioteca de Solsona
20 h Música a la Festa del Via càrrec de Túsica Ho organitza: Joventut Solsonina Lloc: plaça del
Camp
22 h Concert tribut a The Beatles amb Abbey Road Venda d'entrades a:
entrades.turismesolsones.com Ho organitza: Neverland concerts Lloc: Teatre Comarcal de
Solsona

DIUMENGE, 8 DE MARÇ
8.30 h 3a caminada ?Ens movem per a les dones? Ho organitza: Associació de Dones del
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Solsonès Lloc de sortida i inscripcions: plaça del Camp
A partir de les 10 h A la plaça del Camp: Venda de trumfos i tòfones Fira de productes alimentaris
Venda de productes de La Menestrala 5a Festa del Vi de Solsona
11.30 h Tallers de BTT amb l'ETFEM Ho organitza: ETFEM (Equip de Tecnificació i Formació en
Esports de Muntanya) Lloc: plaça del Camp Classe de ball amb Bon Hop de Swing Lloc: plaça del
Camp
12 h Exhibició de ball amb Bon Hop de Swing i música en directe a càrrec de AIRSTREAM Swing
Band Lloc: plaça del Camp Homenatge Premi Bufet 2020 Lloc: sala de plens de l'Ajuntament de
Solsona
13 h Degustació de trumfos cuinats a càrrec de les dones de Cambrils Lloc: plaça del Camp
Horaris fira Dissabte de 10 a 20 h Diumenge de 10 a 14 h
5a FESTA DEL VI DE SOLSONA Enguany com a novetat, les copes que es posaran a la venda
portaran una il·lustració de l'artista solsonina Aurembiaix Sabaté, encetant així una sèrie de copes
úniques amb accent artístic solsoní.
Cellers de les denominacions d'origen: Alella, Catalunya, Conca de Barberà, Costers del Segre i
Cava, així com també vins del Solsonès: Pam de terra, Masia Tonicoll, Roc Falcon i Vinyes del
Solsonès, SL.
Tastets a càrrec de Fruits Taribó, Molsa - Toleràncies, Ibèrics Madruga, Gremi d'Hostaleria del
Solsonès, Artesans del Solsonès, Territori de Masies i trumfos de Cambrils
Horaris Festa del Vi: dissabte d'11 a 14 h i de 17 a 22 h i diumenge d'11 a 14 h Lloc: plaça del
Camp
Ho organitza: ? Consell Comarcal del Solsonès i Solsonès Fires Amb la col
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