Tallers
i activitats:

Taller de malabars
Pintar cares
Taller de feltre
Globoèxia
Jocs amb paracaigudes
Circuit de karts
Taller d’iniciació de teles acrobàtiques
Instruments reciclats
Biblioteca mòbil
Ludoteca
Inables
Caminada amb joc de pistes
Trinxaranga
Photocall
Jocs del projecte Komerç Obert

Concert familiar:
Séptimo A

3a edició
Ho organitzen:

Ajuntament de Solsona
REGIDORIA D’ACCIÓ SOCIAL

Hi col·laboren:

sona
19 i 20
de maig

Biblioteca
Carles Morató

Sala Polivalent

Passeu
i gaudiu
del circ de
la diversió!

Entrada
gratuïta

Solsona 2018

Vine i
diverteix-te!
L'Ajuntament de Solsona i el
Consell d'Infants organitzen
la tercera edició del
Solxicsona, un cap de
setmana replet d'activitats
dedicades als infants i a les
seves famílies. Enguany la
temàtica del Solxicsona va
dedicada al món del circ.
Entreu al seu fascinant món i
gaudiu de tot el que us
ofereix!

Activitats
obertes i
gratuïtes

Dissabte 19 de maig

Per a més informació: 973 48 32 34 i solxicsona@gmail.com

De 10 a 13 h

De 18.30 a 19.45 h

Tallers oberts a la Sala Polivalent

Concert gratuït de Séptimo A

Ÿ Taller de malabars de Players Sport i

Lloc: Sala Polivalent

Gestió
Ÿ Taller de feltre a càrrec d'Amisol
Ÿ Taller de pintar cares a càrrec de M. del

Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Mar Badia, Andrea de la Osa, Meri Riba i
Sílvia Torralba
Taller de globoèxia a càrrec de Pau Subirà
i Marc Vilà
Taller d’iniciació de teles acrobàtiques a
càrrec de l’Associació de Circ de Solsona
Circuit de karts a càrrec de Players Sport i
Gestió
Mil i un jocs amb paracaigudes a càrrec
d’El 6
Taller d’elaboració d’un instrument musical
a càrrec d’El 6 (per participar al concert de
la Trinxaranga)
Biblioteca mòbil amb la Biblioteca Carles
Morató
Inables
Ludoteca per a infants de 0 a 2 anys
Jocs del projecte Komerç Obert

A les 13 h
Fi de les activitats del matí
amb Trinxaranga

Sèptimo A vam començar fent versions, però aviat
ens vam adonar que interpretar temes d'altres
artistes no ens permetia expressar-nos veritablement
en primera persona. Així que vam començar a
compondre temes propis amb l'objectiu de passar a
ser intèrprets de les nostres pròpies composicions.
D'aquí va néixer el nostre primer àlbum, Mundo
normal (2016) i Papers (2017). Actualment hem fet
un pas més amb un nou disc portats per les ganes
de divertir-nos i divertir el públic. Aquest nou àlbum
veurà la llum aquesta tardor, però ja se’n pot escoltar
el primer avançament, titulat “Everybody is winni”.
Al Solxicsona podreu veure la nostra versió més
familiar amb un concert dinàmic i original per a tots
aquells infants i famílies que els agradi gaudir de la
música en directe!
Recull la teva invitació a l'Ocina d'Atenció
Ciutadana de l'Ajuntament de Solsona o a l'Ocina
de Turisme del Consell Comarcal del Solsonès del 4
al 18 de maig. El mateix dia hi haurà invitacions a
taquilla una hora abans.
Els menors de 16 anys hauran d'anar acompanyats
d'un adult. Els que superin aquest llindar d'edat i que

I a més a més...

ho puguin acreditar amb el DNI podran accedir al
recinte sols.

Dia 19 a les 22 h
Dia 20 a les 19 h

A partir de les 8 h

Teatre

Caminada Popular de Solsona
Com cada any, el Centre Excursionista del Solsonès
organitza aquesta caminada, que enguany celebra
els 25 anys. Consta de dos recorreguts, un de curt i
un de llarg. Els infants del Solxicsona fareu la
caminada curta, que té una distància de 10 km. Pel
camí hi haurà avituallaments i esmorzar a la font de
Sant Ferran. A més a més, podreu trobar un joc de
pistes al llarg del recorregut.
Punt de sortida i arribada: plaça del Camp

El grup de teatre de la gent gran us presenta
l'obra Grandeses (adaptació del llibre “Contes
per fer-se gran” de la campanya “Tracta'm bé”).
Una obra de teatre on els protagonistes són les
persones grans i els infants i on podreu gaudir
de grans moments que segur que no us deixen
indiferents! Segur que les seves peripècies us
captivaran!
Lloc: Teatre Comarcal
Preu: 5 

Endueu-vos
un record
del Solxicsona:
feu-vos fotos al
photocall i
etiqueteu-les
amb el hashtag
#solxicsona18

