
La periodista Mònica Terribas
serà la mata-ruca d’enguany del
Carnaval de Solsona. Així ho va

anunciar el president de la junta,
Joan Solé, a la reunió de socis que
es va celebrar divendres al vespre.
Durant la trobada es van anunciar

les diferents novetats d’aquest
Carnaval. 

Aprofitant la visita de la perio-
dista i amb la seva col·laboració,
Solsona FM emetrà el programa
No tan dematí, amb Mònica Te-
rribas en l’horari del mercat, el
dissabte a la tarda.  El cap de set-
mana d’abans de Carnaval, el 14,
15 i 16 de febrer, es farà una expo-
sició de fotografies dels 50 anys de
la festa solsonina i el concert Sim-
fonies Boges, en què participaran
músics com Eduard Gener, la Co-
bla Juvenil Ciutat de Solsona i Ro-
ger Mas. El dissabte s’estrenaran
els vestits nous dels 4 Bojos i l’as-
saig dels ballets es farà a la plaça
Major. A més, la Capta dels Ge-
ganters es passarà al diumenge a
la tarda. El divendres de Carnaval,
21 de febrer, s’encetarà amb Ge-
gantons a prova, una gimcana per
a nens. Els més petits podran con-
tinuar la festa amb un concert a la
Sala Polivalent de Pop Per Xics.  

Una altra de les novetats serà el
dissabte a les 11 de la nit: concert
a la plaça Sant Joan a càrrec del
Torricelli Duo i el Ponny Pisador.
El diumenge se celebrarà l’acte
Miss-you, el comiat de la foraste-
ra, es valora que «ha quedat des-
fasada». El Carnaval Infantil tam-
poc tindrà la presència d’aquest
personatge. A continuació, es
durà a terme el Premi Ruc de l’any,
es premiarà qui l’ha cagat més du-
rant el 2019, en què els solsonins
podran votar entre tres candidats
en urnes que es trobaran en bars
de la ciutat. Durant les contradan-
ses s’estrenaran dues cançons ori-
ginàries del Carnaval de la Repú-
blica, arranjades per Albert Fon-
telles. 

El diumenge mateix a la nit, la
minijunta de Carnaval organitza-
rà un concert per a adolescents.
Per al dilluns de Carnaval Infantil
la minijunta ha organitzat la pri-
mera bramada infantil. Els parti-
cipants  hauran d’apuntar-s’hi els
dies 16 i 17. Durant el concurs de
disfresses no hi haurà divisió de
gènere  i es premiarà la Individual,
la Parella, el Grup i el Muntatge.

ANNA MONTRAVETA  SOLSONA

Mònica Terribas serà mata-ruca
al 50è Carnaval de Solsona
Els quatre Gegants Bojos estrenaran vestits el dissabte de la festa
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La reunió de socis amb el president anunciant Terribas com a mata-ruca

ESTÀS SOL,
ets vidu, ets solter,
vols noves amistats
o parella estable?

T’informem del grup de solteres
i vídues al 629 27 44 63

A.M.

El cartell fet per Ainet Serral

RESTAURANT
PEIX I MARISC

Cra. de Vic, 157
Tel. 93 873 51 16

08240 MANRESA

Pàrquing gratuït

Especialitat en peix 
fresc i marisc

Passeig Pere III, 36. Manresa
93 876 92 26

OBERT DE DILLUNS A DIUMENGE

Menú diari: 12,50 €
Menú d’arrossos: 18,50 €

Carta de temporada

GAUDEIX DE 
LA TERRASSA!

CAN LADIS
R E S T A U R A N T

&

Cra. de Vic, 56, baixos
Tel. 93 876 00 19

SANT FRUITÓS DE BAGES

DINARS de dimecres a diumenge
SOPARS divendres i dissabte

DILLUNS I DIMARTS TANCAT
NOVA PROPOSTA: vine a tastar-la
de dimecres a divendres migdia

Avda. Països Catalans, 167
Tel. 93 878 40 88

08243 Manresa

Menú diari 13 €
Menú cap 

de setmana 24 €

Terrassa coberta en un entorn rural
Obert de dimarts a diumenge

973 059 976 - 606 30 96 59 - 679 44 36 61
Navès (Lleida) - www.pladabella.es

MENÚ DIARI 10 € i CAP DE SETMANA 19 €

MENÚ MITJANA DE VEDELLA
CAPS DE SETMANA 22 €

ESMORZARS DE FORQUILLA 8 €

CALÇOTADES 25 €

Menú diari 10 €
Pintxos, tapes i molt més

www.latavernadelpintxo.com

Pl. de la Independència, 7
MANRESA - Tel. 630643101

Vols
formar
part de
la nostra
guia?
POSA´T EN CONTACTE
AMB NOSALTRES
al 93 877 22 33
o a publicitat@regio7.cat


