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La 3a Fira del Tió de Solsona amplia
el programa d'activitats amb
diverses novetats
El centre del certamen continuarà sent la plaça Major, on s'ubicarà el mercat
d'artesans

S'instal·laran jocs tradicionals gratuïts davant l'Ajuntament al matí i a la tarda

Les Absentes oferiran un concert familiar al punt del migdia a la plaça de la Catedral

Els diners recaptats amb la venda de tions i bastons es destinaran al Rebost Solidari del
Solsonès

El dissabte 9 de desembre Solsona s'avançarà a les festes nadalenques amb la tercera Fira del Tió,
que enguany presenta prop d'una vintena d'activitats, entre les quals hi ha diverses novetats,
sempre amb el públic familiar com a objectiu. La plaça Major serà l'epicentre del certamen, tot i
que hi haurà actes i atraccions també a altres indrets del nucli antic.

L'eix de la Fira del Tió continuaran sent, d'una banda, el mercat de Nadal dels artesans, i l'exposició
de tions i pessebres, de l'altra. Pel que fa al mercat, obrirà de deu del matí a nou del vespre amb
un volum d'expositors molt similar al de l'any passat: concretament, hi haurà 11 parades
d'artesans i quatre d'entitats socials locals.
En un local de la plaça Major hi haurà l'exposició de tions i pessebres i, com a novetat, un photocall
per immortalitzar el moment. Igual que l'any passat, es podran adquirir autèntics tions foradats,
procedents de boscos de la comarca, i, per primera vegada, també els típics bastons de pastor,
flexibles i resistents, fets artesanalment de diferents tipus de fusta. Els diners que es recaptin
d'aquestes vendes es destinaran al Rebost Solidari del Solsonès.
La dimensió solidària és una de les principals singularitats de la fira solsonina de desembre. D'onze
a una i de cinc a vuit, també es durà a terme l'activitat «Alimenta el tió amb il·lusió», consistent a dur
joguines en bon estat i aliments (es demana peix congelat, patates, taronges, mandarines i
pomes) per al Rebost Solidari del Solsonès. Les persones que hi col·laborin rebran una sorpresa
de caràcter nadalenc.
Entre les novetats, destaquen els jocs tradicionals d'ambient rural gratuïts per a infants de totes
les edats a partir de 4 anys, que s'instal·laran davant l'Ajuntament al matí i la tarda; un concert
familiar a càrrec de Les Absentes, a les dotze del migdia a la plaça de la Catedral, i una experiència
sensorial del vi a càrrec de Toni Cuspinera i Josep Pujol a la sala cultural de l'Ajuntament (amb
inscripció prèvia trucant al 656607867).
Visites guiades gratuïtes
Especialment per al públic familiar visitant durant la tarda s'ha pensat en l'organització de visites
guiades, que seran gratuïtes. Solsona Experience n'oferirà dues al Quarto dels Gegants i dues al
campanar de la catedral. En aquest darrer cas cal reservar l'activitat amb antelació trucant al
663668184.
Per dinamitzar la jornada també hi haurà un concurs per localitzar tions als aparadors de la UBIC;
un taller de goma eva, a la plaça Major, un d'elaboració de postres al Casal Cívic Xavier Jounou
(amb inscripció prèvia per telèfon al 687503755), una sessió de contacontes a la Biblioteca Carles
Morató; una activitat per convertir-se en Pare Noel o Rei Mag per un dia, a càrrec d'El Sis;
actuacions musicals de l'Orfeó Nova Solsona, l'Escola Municipal de Música i l'Àtic Taller Musical, i
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un berenar amb l'Agrupament Escolta Pare Claret.
Com en la majoria de fires, tampoc hi faltarà l'al·licient culinari. Enguany La Tasketa de la Núria
oferirà una degustació d'una tapa de pollastre farcit i una copa de vi o cava a les sis de la tarda.
Àmplia col·laboració pública i privada
La Fira del Tió és organitzada pel Consell Comarcal del Solsonès, a través de Solsonès Fires,
l'Ajuntament de Solsona, a través de l'Agència de Desenvolupament Local, i l'Associació per a la
Promoció dels Productes Artesans i de Qualitat del Solsonès. Però la fa possible l'àmplia col·laboració
d'entitats, negocis i particulars, entre els quals hi ha l'Agrupament Escolta Pare Claret, l'Associació
de Festes del Carnaval, Solsona Experience, Creu Roja del Solsonès, Càritas Arxiprestal Solsona-
Morunys, la UBIC de Solsona, la Biblioteca Carles Morató, El Sis, Les Absentes, l'Orfeó Nova
Solsona, l'Escola Municipal de Música, l'Àtic Taller Musical, Casa Porredon de Lladurs, Josep M.
Rafart, Gabriel Vilaginés, Montse Riu i la Tasketa de la Núria.
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