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Arriba una nova edició de la Fira de Tardor de Navàs, una
nova edició amb caràcter de continuïtat i amb la voluntat
que agradi a tothom. Una vegada més, volem omplir de
vida les places del municipi i rebre els i les visitants d’arreu
del territori, tan bé com ho hem fet sempre.
Tornem a omplir Navàs de firaires i artesans i artesanes,
d’activitats culturals i gastronòmiques.
Tornem a gaudir, doncs, d’un cap de setmana ple de dinamisme i alegria. Tornem a convidar familiars, amigues i
amics per viure de nou la Fira. I, sobretot, tornem a gaudir-la amb alegria i diversió, amb converses i xerrameques,
amb passejades i caminades.
Aquest any repetirem algunes activitats que sabem que
us agraden i fan, de la nostra Fira, un esdeveniment més
atractiu per a tothom. Activitats com el Festival Test, el
Tastaentorn, l’Aprop i d’altres que trobareu en aquest programa.
Voldria aprofitar aquest espai per agrair a tots i totes les
navassenques, i també, als i les treballadores que han fet
possible arribar a la ja, 87ª Fira de Tardor de Navàs.
Esperem que gaudiu d’aquest cap de setmana, un cap de
setmana pensat per a vosaltres!
Uriel Montesinos Moreno

Regidor de Promoció Econòmica,
Medi Ambient, Joventut i Habitatge.

D

1

DIVENDRES
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17:00 a 20:00h - Sala del Club d’Avis

Raig Games
La jornada té com a objectiu unir, compartir i passar una bona
tarda amb els videojocs, moderant el temps d’ús. Podreu gaudir
de de la Playstation 4, Xbox One i la Nintendo Switch. Un total
de 12 consoles, 4 plataformes diferents de jocs, on tothom podrà tenir el seu espai i des d’on es podran disputar competicions
dels següents jocs: Fifa 20, Rocket League, Mario Kart 8 Deluxe
i Forza Horizon 3.
Ho organitza: Raig Navàs

DISSABTE
VIII MOSTRA DE VEREMA
FESTIVAL TEST
TASTAENTORN

19

VIII
MOSTRA
DE
VEREMA
Plaça de l’Església

08:00h - Sortida: Plaça de l’Església

Entrevinyes
caminada d’un 5 km. Degustació de vins
de Vilafresca i Formatges de Cal Music
(Productes locals, autòctons i de conreu sostenible)
Inscripcions a l’OAC de l’Ajuntament:
93 839 00 22 - oac@navas.cat
Guiatge: Maria Estruch i Ton Gibert

09:00h - Carrers del poble

Comerç al carrer
11:00 a 14:30h

Vermut i tapes de proximitat
amb Cal Peirot i El Bouquet
13:00h

Concert
amb Ultimàtom Band

FESTIVAL
TEST
Carrer de l’Església

Gaudirem de les tres
obres teatrals de petit format ben diferents entre
elles. Podrem veure-les
totes perquè faran tres
funcions cadascuna. Apte
per a tots els públics.

17:15h - Plaça de l’Església

Festival Test
«Casualitats», comèdia (15 minuts)
«Mirades», comèdia (15 minuts)
«Downfall», dansa (20 minuts)
17:00 a 19:00h

Activitats infantils
per a totes les edats
jocs educatius i tradicionals fets de fusta
A càrrec de: Festa i Fusta

17:00 a 19:30h

Taller d’estampació de samarretes
Ho organitza: Artfic, SCCl

18:00h

Berenar
amb Fleca Vidal i Cerveses Hoppit

TASTAENTORN

19:15h

Homenatge a Josep Pintó Xandri

Plaça de l’Església

19:30h

Lliurament de premis del
IV Concurs de Relats Breus
20:00h

Tapes i vins de proximitat i ecològic
20:00h

Concert
amb l’Escola de Música de Navàs
A continuació

Concert
amb Les Pasquines
Pasquines, és un projecte molt íntim i lligat a l’experiència de les sis dones que el conformen. Com un pasquí,
pretén fer d’altaveu de reivindicacions anticapitalistes,
ecologistes i de gènere, a través de la poesia i la música.

DIUMENGE
XXXVIII FIRA D’ARTESANIA
APROP

XXXVIII
FIRA
D’ARTESANIA

Plaça de l’Ajuntament

Durant tot el dia

XXXVIII Fira d’artesania
amb parades d’artesania

Exposició de fotografies
de Foto Film Navàs
10:00h

XXIV Trobada de Puntaires
Ho organitza: Puntaires de Navàs

12:00h

XXXIV Roda d’esbarts infantil
i juvenil de la Catalunya Central
Ho organitza: Esbart DansaJove de Navàs

17:00h

Espectacle itinerant
«La llebre i la tortuga»
a càrrec de Teatre Nu

17:00h

Sardanes
amb la Cobla Lluïsos de Taradell
Ho organitza: Agrupació Sardanista de Navàs

18:00h - Biblioteca Municipal Josep Mas Carreras

Inauguració de l’exposició
de l’aula de pintura del Club D’avis
Del 20 d’octubre al 8 de novembre.
(exposició oberta en horari de la Biblioteca)
Professores: Marta Obradors i Anna Benet
Alumnes: Jaume Sellarés, Rosa Batlló,
Francesca Batlló, Joanjo Mora,
Lluis Puig, Mª Lluisa Solsona
i Antonio Gonzalez
Interessats/des en les classes de pintura:
Divendres de 16:00 a 18:00 h (1r pis Club d’Avis)

APROP
Carpa al costat
de l’OAC

12:00 a 13:30h

Showcooking «Plats saludables i
sostenibles per gaudir a casa
i a l’escola»
a càrrec de Xavi Abadal Chef2020

14:00h

Dinar
a càrrec Caus de Mura
Preu: 5€ (anticipat) - 8€ (mateix dia)
Informació i reserves: OAC - sobiranies@navas.cat

17:00 a 18:00h

Cata d’oli d’oliva verge extra

a càrrec The Booc, Oliveres del Cardener
18:00 a 19:00h

Theobromina, Cacau i Xocolata
a càrrec de Cacau Pastisseria
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19:00 a 20:00h

Maridatge de mel i formatges
a càrrec de Mel Cal Fuster i Formatgeria Cal Music
20:00h

Sorteig paneres A PROP
3 paneres amb els productes exposats al APROP
(valorades en 100€).

Sorteig del pack turístic
Del celler a la taula amb identitat: Visita al Celler Abadal
i àpat al Mas de la Sala”, per a 2 persones.
Organitzat per Bages Turisme.

Compra el teu tiquet durant tot el diumenge de fira!
(Els diners es destinaran a la Taula Solidària de Navàs).

NOVEMBRE

8-24

NAVÀS T’APASSIONA

amb productes ecològics i de proximitat
(programes a part)

19 OCTUBRE 2019

VIII MOSTRA DE VEREMA
TASTAENTORN / FESTIVAL TEST

20 OCTUBRE 2019

XXXVIII FIRA D’ARTESANIA
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