
 



SALUTACIÓ: 
 

Benvolguts veïns, benvolgudes veïnes i benvolguda tota persona que per un motiu 

o altre estimeu el Soleràs (pot ser per relacions de família o per amistat amb 

solerassencs i solerassenques, o per tenir i gaudir d'una segona residència en el 

nostre poble). 
 

L'any del coronavirus, penso que he de començar fent-vos una abraçada ben 

forta des d’aquí a tots i totes, ja que físicament ho tenim prohibit. 
 

Com veureu en llegir el programa, la FESTA MAJOR ha quedat reduïda a la 

mínima expressió, i inclòs podria ocórrer que haguéssim de suspendre algun dels 

actes que hem programat. Així que aquest any ens hem d'esforçar de gaudir del 

poble i de les amistats que hi retrobem, sempre a 1,5 m de distància i amb 

mascareta. Cuideu-vos! 
 

Jordi Sarlé Marfull 

 
 

AVÍS GENERAL: Els actes amb agrupació de gent, com teatre o cine, es faran de 
cara a la pista, amb les cadires a la distància de seguretat i la mascareta posada. 

 

12,00 h: Repic de campanes 
 

12,30 h: Missa Major en honor del nostre copatró. En sortir, el consistori farà 

el tradicional repartiment de la coca beneïda. 
 

20,00 h: Teatre-Debat: Representació de 
l’obra “Això és amor?”  
Destaparem els mites de l’amor romàntic, les 
violències quotidianes i invisibles, qüestiona-
rem els rols de gènere i actuarem per canviar la 
història. 
 

22,00 h: Entrepà de llonganissa a la brasa 

més beure, al preu popular de 3,5 €. Apunteu-
vos al Xiringuito fins al dia 31 o al 636 22 57 16. 
 

L’entrepà i el beure es passaran a repartir. 



20,00 h: Teatre 
“La rambla de les 
floristes” de Josep Ma. 
de Segarra. 

L’Antònia, la florista, veu 
desfilar cada dia alegries i 
penes per la Rambla on té 
la parada. Els personatges 
que la visiten són propers 
a tots nosaltres perquè la Rambla és la passarel·la de la vida. Una obra en vers que 
la modernitat no ha aconseguit marcir. 

 

 

22,30 h: VI Caminada Nocturna als Sabaters 
Ens reunirem al carrer Comellà (amb mascareta posada i mantenint les distàncies) 
on donarem una ampolla d’aigua i un mocador de coll. Se sortirà esgraonadament 
o per grups familiars. Durant la caminada no cal portar mascareta. 
I per acabar, qui vulgui es podrà remullar a la piscina! 

12,00 h: Gran Repic de campanes 
 

12,30 h: Missa Major en honor a la Verge, on cantarà l’Orfeó Veus del Camp. 

En sortir, audició i ballada de sardanes amb la Cobla Vents de Riella. 
 

20,30 h: Escala en Hi-Fi 
Tornarem a veure i escoltar als 
artistes del poble: als petits, als 
mitjans, als grans i qui sap si 
també... 
 
 
 
 



 
 

19,00 h: Gimcana fotogràfica 
Tornem a quedar a la plaça per buscar racons poc coneguts del poble. 
 

22,00 h: Nit de Cinema 
                   Entrepà + beure + gelat.  (Tiquets a 4,5 € al Xiringuito). 

 

Amy, Jo, Beth i Meg són 
quatre germanes en plena 
adolescència, que viuen 
amb la seva mare en una 
Amèrica del Nord que 
pateix llunyanament la 
seva Guerra Civil. Amb les 
seves variades vocacions 
artístiques i anhels 
juvenils, descobriran 
l'amor i la importància dels 
llaços familiars. 
 

Tràiler de la pel·lícula: 

 
 

 


