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La 87a edició de la Fira de Primavera ja és aquí. Arriba el
bon temps, esclata la natura i se’ns omple el cos d’energia
per gaudir d’aquesta magnífica estació de l’any.
La fira és també un homenatge a aquests nous brots
primaverals que són força, olors i colors. Un homenatge
als nous projectes emprenedors que han brotat en els
darrers temps, i també als que ja fa anys que van néixer.
Hem vist com ha canviat el comerç, la forma de consumir
i les conseqüències que això ha tingut. I encara fa que
tingui més mèrit que les noves generacions de navassencs
i navassenques hagin florit en forma de petites empreses
o projectes que són futur i que fan possible l’arrelament al
territori. Dones i homes valentes que també són mirall.
Tot l’equip de govern us desitgem molt bona fira i molt
bona primavera, esperant que gaudiu de totes les activitats
que l’Ajuntament i el teixit associatiu de Navàs ha preparat
per mostrar-se i compartir fent poble.

Horari

Bona Fira!

Lloc
Organitzador/a
Informació
Preu

JOAN FERNÁNDEZ
Regidor de Promoció Econòmica i Món Rural,
en nom de tot l’equip de govern municipal

Dissabte 27 d’abril

Compta amb mi
Durant tot el dia
Parc de l’Alzineta

Jornada de neteja col·lectiva
Presentació del llibre «Compta
amb mi» de Valentí Gubianas
A les 7 de la tarda
Parc de l’Alzineta
Presentat per Quim Pujolar amb l’ilustrador
Valentí Gubianas i Núria Puyuelo i Laia Figueras de
l’Editorial Nanit. (Programes a part).
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Diumenge 28 d’abril

XXXIII Caminada popular
A les 8 del matí
Sortida des de la Plaça de l’Ajuntament
Centre Excursionista de Navàs

Projecció de la pel·lícula “Siete
novias para siete hermanos”
d’Stanley Donen, de 1954
A 2/4 de 6 de la tarda
Sala d’Actes de la Biblioteca
Fotofilm Navàs
És un film estadounidenc que es situa a Oregon.
Va guanyar el premi de l’Acadèmia per la millor
Banda Sonora d’un film
musical i va ser nominada a
quatre premis més, incloent
l’Oscar a la millor pel·lícula.
L’any 2006 l’American Film
Institute va nomenar Set
Núvies per a Set Germans com
un dels millors films musicals
americans.
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Dijous 2 de maig

Xerrada “Fem realitat una
alimentació saludable i sostenible”
A les 7 de la tarda
Sala d’Actes
de la Biblioteca

Dissabte 4 de maig

Mercat municipal
A partir de les 8 del matí
Plaça de l’Església

Concurs de pintura ràpida

Divendres 3 de maig

Recital poètic. Petjades amb
poemes originals de Rossend
Sellarés acompanyats de la guitarra
de Cecili Ruedas
A 2/4 de 9 del vespre
Sala d’Actes de la Biblioteca
Grup Poètic Joc i Foc
Recitaran els rapsodes del Grup Poètic JOC I FOC
Assumpta Santacreu, Enriqueta Codina, Ramon
Carreté i Rossend Sellarés
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De 9 del matí a 2 del migdia
Municipi de Navàs i rodalies
Artístic Galeria
En el concurs podran participar tot tipus d’artistes i
creatius, sense distinció d’edats, categories i estils, i la
temàtica girarà entorn del municipi de Navàs i rodalies.
Aquest any el públic podrà involucrar-se i formar-ne
part a través del Concurs Popular, participant en el
sorteig d’una obra valorada en 400 €.
Per tal de poder participar-hi, caldrà passar per l’estant
d’ARTISTIC Galeria ubicat al final del Passeig durant el
transcurs de la Fira de Primavera, on s’haurà d’omplir
una butlleta amb el nom de la persona, el correu i el
número de telèfon. A l’estant també es podrà apreciar
les obres dels participants al Concurs de Pintura.
El diumenge dia 5 a les 12:45 del migdia es farà
el lliurament de premis a l’escenari de la carpa
amb la presència del jurat. Hi haurà quatre obres
premiades, tres de les quals quedaran en propietat
dels patrocinadors, i una en propietat del participant
guanyador del Concurs Popular.
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Dissabte 4 de maig

Certamen ocellaire
A les 9 del matí
Bar Paseo
Societat Ocellaire de Navàs
Trofeu directe al primer
classificat de cada ploma

Espectacle infantil
«L’Arbre de sucre»
A les 12 del migdia
Escenari de la carpa
Biblioteca Josep Mas Carreras
Inspirat en els contes de Jules Sennell, 			
a càrrec d’Ada Cusidó

8

Xerrada: «El banc d’ADN la
darrera esperança dels nostres
desapareguts a la Guerra Civil»
per Roger Heredia
A les 12 del migdia
Local de LAVOLTA (Ctra. de Berga, 29)
ERC Navàs

Exposició de manualitats
De les 4 de la tarda a les 9 del vespre
Club d’Avis de Navàs

Plantada
de gegants
A les 4 de la tarda
Plaça de l’Ajuntament
Colla Gegantera de
Navàs
Amb les colles de Navàs,
Ametlla de Merola,
Gironella, Prats de
Lluçanès, Vic-Carrer de
la Riera, Santa Coloma
de Farners, Manlleu i
Manresa-Poble Nou.
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Dissabte 4 de maig

Inauguració de la Fira
A 2/4 de 5 de la tarda
Escenari carpa del Passeig

Cercavila de les colles
geganteres
A les 5 de la tarda
Per tot el poble

Exhibició de balls
Reconeixement
ALS COMERÇOS
DE PROXIMITAT

Cal Pi i Cal Casals
(tancats per jubilació),
Cal Serra (50 anys),
Cal Mas (100 anys) i
amb menció especial pels
nous emprenedors/es.

«L’instant somiat»
10 anys fotografiant
Catalunya

A les 6 de la tarda
Escenari principal del Passeig
Petit Palace
Ballet, Zumba, Hip-hop,
Bachata, Dansa Oriental...

Presentació del llibre 		
«La mort lenta» de Xavier Mas
Presentat per Eulàlia Guiteras
A les 6 de la tarda
Escenari de la carpa del Passeig

de Sergi Boixader
A les 5 de la tarda
Escenari de la carpa del
Passeig
Xerrada i exposició de
fotografies
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Ball berenar amb Sebastià
A les 6 de la tarda
Pista del Club d’Avis
Bar del Club d’Avis
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Dissabte 4 de maig

Ballada de les colles geganteres
A les 7 de la tarda
Plaça de l’Ajuntament

Teatre
“La meva dona és la lampista”
d’Hugo Daniel Marcos
A 2/4 de les 10 del vespre
Teatre de l’Ametlla de Merola
Grup Escènic Navàs
Un jove vidu veu com se li complica la vida al
reencarnar-se la seva ex dona en el cos del lampista,
mort electrocutat mentre reparava el bany.

Diumenge 5 de maig

Exposició de manualitats
De 10 del matí a 2 del migdia
Club d’Avis de Navàs

Espectacle infantil «Mr. Alret»
A càrrec de Moi Jordana Cia de Circ
i direcció de Jordi Girabal
A les 11 del matí
Escenari de la carpa
del Passeig
Un espectacle de circ,
malabars, manipulació
d’objectes i humor

Hi intervenen: Òscar Cabra, Annabel Cunill, Nadine Acosta,
Pilar Cabrera, Quim Pujolar, Gemma Gudayol i Josep Seriols.
Nota
d’interès:
Hi haurà
servei gratuït
de bus des de
Navàs (anada
i tornada).
Venda
anticipada de
localitats a
Josep Seriols
(Cal Barato)
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Diumenge 5 de maig

Exhibició de karate
A les 12 del migdia
Escenari del Passeig
Club Karate Cantero

Exhibició de sevillanes
De les 12 a les 2 de la tarda
A la Cra. de Viver
Penya Malaguista de Navàs

Lliurament de premis del
concurs de pintura ràpida
A ¾ d’1 del migdia
Escenari de la carpa del Passeig
Artístic Galeria

Concert jazz
A la 1 del migdia
Escenari de la carpa del Passeig
Concert Jazz Band Escola de Navàs
i Súria i la Jazz Band de la Garriga
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Exposició de manualitats
De 4 a 9 del vespre
Club d’Avis de Navàs

Exhibició de zumba
A 2/4 de 5 de la tarda
Escenari principal del Passeig
Club d’Avis

Desfilada de moda infantil Xics
A les 5 de la tarda
Escenari principal del Passeig
Botiga Grup Xics. Col·labora: Calçats Maria, Les
Delícies, Floristeria Koni i Òptica Navàs

Actuació
castellera
A les 5 de la tarda
Passeig Ramon Vall amb la
Cra. de Viver
Amb els Castellers de Berga
i la colla Castellera Picapolls
de la Gavarresa
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Diumenge 5 de maig

Ball amb Josep Saez
A les 6 de la tarda
Pista del Club d’Avis
Associació del Club d’Avis

Lliurament de premis
A les 6 de la tarda
Escenari principal del Passeig
Concurs de dibuixos de les escoles

Maridatge de cerveses i
formatges de proximitat

Dissabte i diumenge 11 i 12 de maig

La Romànica Navàs
A les 5 de la tarda
Passeig Ramon Vall
Centre Excursionista de Navàs
• XXXII Marxa Romànica de resistència C.C.C.R.
(83,5 Km a peu)
• Medium Romànica (50 km a peu)
• Minor Romànica fins a Sant Joan de Montdarn
(34,7 km a peu)

Més informació
i inscripcions a:
cen.navas.cat

A les 2/4 de 7 de la tarda
Escenari carpa del Passeig
A càrrec de Xavi Tarrés de Cerveses Guineu

Concert de tarda amb Pau Riba
A 2/4 de 8 del vespre
Escenari de la carpa del Passeig
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Diumenge 16 de Juny

VIII edició de la Romànica en BTT
Open Gran Fons BTT FCC
A 2/4 de 8 del matí
Passeig Ramon Vall
Club ciclista Alt Llobregat Pla i Baixada, La
Romànica en BTT i Desmuntamarges
Hi col·labora: Ajuntament de Navàs, Diputació de
Barcelona, Protecció Civil i Federació Catalana de
Ciclisme.
2 recorreguts: 105km / +3000m i 60km / +1500m
El trencacames més exigent de la Catalunya
Central! Més info: www.laromanicabtt.cat i
www.altllobregatplaibaixada.cat
MALLOT
de REGAL
a tots esls
participants

CULOT
compra opcional

Agafa’m.
Retalla’m.
Organitza’t.
I, sobretot,
gaudeix-me.

El cap de setmana
de la Fira trobaràs
comerciants del
poble, exposicions
fotogràfiques, xerrades,
espectacles, activitats i
sobretot molta diversió.

Espectacle infantil “l’Arbre de 		
sucre” a càrrec d’Ada Cusidó

16:30h
Inauguració de la Fira de 		
		
Primavera amb reconeixement
		als comerços
17:00h
L’Instant somiat, 10 anys 		
		fotografiant Catalunya

Zona d’exposició
Passeig Ramon Vall

Escenari carpa

18:00h
Exhibició de Balls, a càrrec de 		
		Petit Palace
18:00h
		

Taules

Situa’t al mapa
Zona d’exposició

Zona d’atraccions

Automoció i agrícola

Zona d’aparcament

Artesania i alimentació

Biblioteca Josep Mas Carreras

Restauració

Escenari principal

Entitats

Escenari carpa

Activitats i escenari Penya Malaguista

Presentació del llibre “La mort 		
lenta” de Xavier Mas

Plaça Catalunya

Diumenge 5 de maig
Espectacle infantil “Mr. Alret”, 		
a càrrec de Moi Jordana

12:00h
		

Exhibició de Karate, a càrrec de
Club Karate Cantero

12:00h

Exhibició de Sevillanes

12:45h
		

Lliurament de premis del 		
concurs de pintura ràpida

13:00h
		
		

Concert Jazz Band Escola de 		
Música de Navàs i Súria i la Jazz
Band de la Garriga

16:30h
Exhibició de Zumba, a càrrec 		
		Club d’Avis
17:00h

Desfilada de moda infantil Xics

18:00h
		

Lliurament de premis del 		
concurs de dibuixos

18:00h
		
		
		

Maridatge de cerveses i 		
formatges de proximitat 		
a càrrec de Xavi Tarrés 		
de Cerveses Guineu.

19:30h

Concert de tarda

Passeig Ramon Vall

11:00h
		

BAR
A càrrec de
Le Clandestine

Omple
Navàs.
Navàs Turisme
i Sobirania
Alimentària i
Energètica

Artistic
Galeria

Tendals
Pineda

Club
Karate
Cantero

L’Instant
Somiat
de Sergi
Boixader

Espai
Nicolau
Experience

Comerços
i Serveis
de Navàs

Escola de
Música de
Navàs

Eix i
Fit Kid

Carretera de Viver

Plaça de
l’Ajuntament

Església

Escenari carpa
Escenari principal
Escenari Ctra. Viver Penya Malaguista

Escenari principal

C/ Pau Duarri

12:00h
		

DISTRIBUCIÓ

Carretera de Berga

Dissabte 4 de maig

Plaça Gaudí

Premi
Hi haurà un únic premi consistent en un “PACK TURÍSTIC DE
PROXIMITAT” valorat en uns 310,00 euros:
•

Bases
concurs
Instagram
#FiraPrimaveraNavas

Durada i participació
El concurs tindrà lloc coincidint amb la realització de la Fira de
Primavera de Navàs i tindrà vigència des del dissabte 4 de maig de
2019 fins al diumenge 5 de maig de 2019 a les 23:59h. Participaran
en el concurs els autors de les fotografies penjades a Instagram
amb l’etiqueta #FiraPrimaveraNavas i també caldrà enviar-la al
correu electrònic: chavarriabm@navas.cat. Per poder participar al
concurs cal seguir els comptes d’Instagram @ajuntamentnavas i
@turismenavas i mencionar-los a la publicació participant al concurs.
Es poden penjar tantes fotografies com es desitgi. La participació al
concurs és gratuïta.

Sobre les fotografies
Les fotografies han de ser originals i fetes amb el dispositiu mòbil
durant el període del concurs. No s’acceptaran les que siguin
capturades amb càmera digital. El motiu de la fotografia pot ser
qualsevol que estigui relacionat amb l’edició de Fira de Primavera de
Navàs.

Ús de les imatges
Totes les imatges publicades a Instagram amb l’etiqueta
#FiraPrimaveraNavas i per tant que participin al concurs podran ser
utilitzades per Fira de Primavera de Navàs i en futures campanyes de
promoció de la fira.

Dinar a l’Alberg de Castelladral (menú de cap de setmana) per dues
persones.
• Visita a la formatgeria Cal Músic + tast de formatges i vins per dues
persones.
• Nit gastronòmica a l’Hostal Cal Fuster. Inclou dormir i esmorzar de
forquilla + dinar o sopar Menú degustació (8 plats + vins de la DO
Pla de Bages) per dues pesones.
Si per alguna causa no us és possible aprofitar el premi s’entendrà que
hi renuncieu i Fira de Primavera no us haurà de compensar.

Jurat i veredicte
El jurat emetrà públicament el seu veredicte durant el mes de maig
i estarà integrat per membres organitzadors de la fira i membres del
Foto-Film Navàs. No es tindrà en compte la participació d’un usuari
quan hi hagi indicis clars de trampes o usos impropis. La decisió
del jurat és definitiva, però es reserva el dret a modificar la seva
decisió si el guanyador no contacta amb l’organització abans de les
12h del següent dia que s’hagi emés el veredicte. En aquest cas se
seleccionarà com a guanyadora la següent imatge amb més vots.

Sobre el guanyador/a
El guanyador/a serà contactat a través d’un missatge a la seva
fotografia. El nom del guanyador/a també es farà públic als comptes
de Facebook i Twitter i Instagram de l’Ajuntament i de Turisme de
Navàs. El guanyador haurà de posar-se en contacte amb l’organització
al correu chavarriabm@navas.cat.

Protecció de dades
Us informem que les dades dels participants no seran incorporades a
cap fitxer de Fira de Primavera de Navàs.

Fallades o error dels sistemes
L’organització no es fa responsable de cap fallada o error tècnic dels
sistemes informàtics en línia, servidors, proveïdors, equips informàtics
o correu electrònic que pugui produir-se.

Acceptació de bases i condicions
La publicació d’imatges a Instagram amb l’etiqueta #FiraPrimaveraNavas
implica l’acceptació d’aquestes bases i l’autorització perquè ens
posem en contacte amb el guanyador/a a través d’un missatge a la
fotografia. La participació en el concurs implica l’acceptació de totes
les condicions d’Instagram. Les podeu consultar a 		
http://instagram.com/legal/terms/

L’Eix al dia

Eixnavas

infoeix@navas.cat

BODYPUMP I CIRCUITS I TÒSTEP SPIN I BALLS
EFORM I PILATES I IOGA I CORE I FIT KID I JUD
PISCOMOTRICITAT I INSTI-FITNESS I SALA D
ITNESS I ZONA DE RELAX I SAUNA I JACUZZI
DIETISTA I ENTRENADORS PERSONALS I BODYPUM
BODYPUMP I CIRCUITS I TÒSTEP SPIN I BALLS
ComplexI Esportiu
de Navàs
EFORM I PILATES
IOGA I l’Eix
CORE
I FIT KID I JUD
PISCOMOTRICITAT I INSTI-FITNESS I SALA D
ITNESS I ZONA DE RELAX I SAUNA I JACUZZI
DIETISTA I ENTRENADORS PERSONALS I BODYPUM
BODYPUMP I CIRCUITS I TÒSTEP SPIN I BALLS
DE POSSIBILITATS
EFORM I PILATES
I IOGA I CORE I FIT KID I JUD
PISCOMOTRICITAT I INSTI-FITNESS I SALA D
ITNESS I ZONA DE RELAX I SAUNA I JACUZZI
DIETISTA I ENTRENADORS PERSONALS I BODYPUM

UN MÓN

T’ho posem fàcil amb la Promoció de la Fira de
Primavera en la que tindràs la Matrícula Gratuïta fent
la permanència mínima de 3 mesos (maig, juny i juliol).
I mentre siguis abonat disposes també de l’accés a les
piscines d’estiu inclosa en la quota mensual.
I si ja ets abonat/da, et convidem a passar per l’estand de la Fira i entrar
en el sorteig de 4 atractius PacksABONAT/DA de l’Eix2019.

PROMOCIÓ DEL COMPLEX ESPORTIU L’EIX PER A LA FIRA DE PRIMAVERA 2019

