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Dissabte, 15
Plaça de l’Església - 18:00h

Concert d’Anaïs Vila
Santpedor, 1988 – anaisvila.cat

Anaïs presenta a Navàs una nova proposta musical, «Veus per veure-hi clar», on les harmonies vocals en són l’element principal. La cantautora s’acompanya de les veus de Violeta Batista i Raquel Herreros
per teixir, juntament amb la seva veu i la seva guitarra, un recorregut
que presenta el seu segon disc «Fosc, cançons per veure-hi clar» i els
millors temes «d’Entre els dits».
El públic podrà gaudir del pop d’autora d’Anaïs Vila, amb
clares referències anglosaxones i amb tocs de soul. Una hora de
música per endinsar-se dins l’univers de la cantautora.

C. de l’Església - De 17:00 a 19:00h

Jocs infantils
Una proposta de jocs de fusta gegants, tradicionals i familiars, pensats per a totes les edats, de fet el que es busca és que diferents
generacions d’una mateixa família puguin jugar plegats als jocs.
Que hi ha més bonic que veure un infant jugant amb el seu
avi o àvia al mig del carrer?
Hi ha jocs pels més menuts i pels de més edat. Jocs de
lògica, d’enginy, de sort, de punteria, trencaclosques individuals i
col·lectius… Un grapat de jocs perquè tothom pugui passar una estona d’allò més divertida.

C. de l’Església - Durant la tarda

Servei de bar i caldo
A càrrec de l’Agrupament Escolta Ali-Bei

Local 1
Presentació
del Mercat d’Art 2018
Dijous, 13 i Divendres, 14: 17:00 a 20:00h
Dissabte, 15: 10:00 a 14:00h - 17:00 a 20:00h

Local 2
Tastet de dibuix
Dijous, 13 i Divendres, 14: 17:00 a 20:00h
Dissabte, 15: 10:00 a 14:00h - 17:00 a 20:00h

Local 3
Espai de joc
Escalèxtric
Dijous, 13 i Divendres, 14: 17:00 a 20:00h
Dissabte, 15: 16:00 a 20:00h
Jocs de taula
Dissabte, 15: 16:00 a 19:00h

Local 4
Espai fotogràfic
Dissabte, 15: 16:30 a 19:30h.

LLOGUER
COMPRA
Carrer de l’Església, 6

646 00 17 10

Local de 140 m2 dividits en l’espai de botiga
i 3 espais més, 1 magatzem i bany.
Calefacció, aire condicionat, llum i aigua.
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Dijous, 13 i Divendres, 14
17:00 a 20:00h

Dissabte, 15

10:00 a 14:00h - 17:00 a 20:00h
Lavolta (Creativitat - Interiorisme - Felicitat)

Presentació
del Mercat d’Art 2018
La missió d’aquest Mercat d’Art, és la
d’acostar, acostumar i fer perdre la por a
comprar art i alhora defugir dels regals tradicionals i consumistes. Apropant-nos a un
concepte més simbòlic, profund i humà del
gest de regalar.
El Mercat d’Art consisteix en reunir un seguit
d’obres d’art de diferents autors, diferents
tècniques i formats amb una cosa en comú,
el seu preu econòmic. Les obres no s’accediran dels 150€.
- Exposició i venta d’obres.
- Presentació del calendari 2019
d’exposicions de l’Espai Lavolta.
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LLOGUER
Carrer de l’Església, 14

670 84 38 70

Local de 50 m2 dividits en 2 espais,
més un bany. Llum i aigua.
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Dijous, 13 i Divendres, 14
17:00 a 20:00h

Dissabte, 15

10:00 a 14:00h - 17:00 a 20:00h
Marina Manzano Cererols

Tastet de dibuix
És una petita mostra de dibuix digital de
temàtica variada, des d’edificis de Navàs fins
a animació 2D
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LLOGUER
Carrer de l’Església, 16

670 84 38 70

Local de 120 m2 dividits en 2 espais,
més un bany. Llum i aigua.
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Escalèxtric: Dijous, 13 - Divendres, 14
17:00 a 20:00h

Dissabte, 15

16:00 a 20:00h

Jocs de taula: Dissabte, 15
16:00 a 19:00h

Associació Slot Sallent i CAE Manresa

Espai de joc
Vine i gaudeix jugant a l’escalèxtric gegant
de 4 carrils que hi haurà dins d’aquest meravellós local. Podreu dur els vostres cotxes i
provar el circuit que hi trobareu muntat.
A més, podreu jugar a diversos jocs de taula
dinamitzats per dues monitors/es del Club
del Joc del CAE Manresa. Podreu gaudir
d’un munt de jocs, tant familiars, com competitius, col·laboratius, entre altres.
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LLOGUER
Carrer Sant Josep, 18

696 64 56 66

Local de 50 m2 dividits en 2 espais,
un traster i un bany. Llum i aigua.
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Dissabte, 15

16:30 a 19:30h
Koalitic Visuals

Espai fotogràfic
Taller de fotografia i retoc d’imatge amateur,
l’objectiu és el d’explicar els valors bàsics
de càmera o mòbil. Durant la primera hora
explorarem Navàs per buscar llocs i fer
la pràctica de fotografia de retrat, urbana i
paisatge. L’última hora ens reunirem al local
amb projector per explicar el procés d’edició
d’imatge amb el programa Adobe Lightroom
Mobile.
El taller tindrà una durada de 3 hores aproximades. Per a poder fer el taller heu de dur
càmera reflex o mòbil.
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Navàs emprèn!

PERSIANES AMUNT
Ets una persona emprenedora i busques un espai?
Vine, t’ajudem a fer-ho possible.
Volem revitalitzar el petit comerç del municipi, afavorint la
nova implementació d’establiments comercials, de serveis i de dinamització del teixit social i/o cultural.
En què t’ajudem?
Et subvencionem una part del lloguer del local comercial
buit de planta baixa del municipi de Navàs que vulguis
llogar.
Quin import et subvencionem?
Una quantitat de 2€/m2 al mes amb un màxim de 90€/
mensuals durant període màxim de 12 mensualitats.
Quina documentació necessitaràs?
Per conèixer tota la documentació que heu d’aportar, podeu consultar les bases de la subvenció a la seu electrònica de la pàgina web de l’Ajuntament de Navàs: www.
navas.cat.
Pots fer la teva sol·licitud fins el dia 31 de desembre de
2018. Si tens qualsevol dubte et pots dirigir a l’Omple
Navàs i t’ajudarem!
93 820 48 05 @ omple@navas.cat
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Aquesta campanya neix amb la voluntat d’impulsar una rehabilitació i modernitzac
del parc d’habitatges del municipi, tot fent una aposta clara per l’ús de les energies
renovables que ens encamini cap a la sobirania energètica.
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aquest motiu que fem aquesta campanya amb propostes de bonificacions.
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Veiem que falta habitatge i hi ha molts pisos antics que es podrien reformar i és per
aquest motiu que fem aquesta campanya amb propostes de bonificacions.
» Saps què és i per què serveix l’Impost sobre Construccions, Instal•lacions i Obres (ICIO)?
S’ha de pagar sempre que realitzis una construcció, una instal•lació i una obra a casa teva
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S’ha de pagar sempre que realitzis una construcció, una instal•lació i una obra a casa teva
A Navàs et bonificarem l’ICIO si vols reformar el teu habitatge o local.
(siguis o no el propietari). Aquest et suposarà el 3’7% sobre el cost total d’obres
A Navàs et bonificarem l’ICIO si vols reformar el teu habitatge o local.
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Quant d’ICIO
pagaries?

Quant d’I
pagaràs?

Quant d’ICIO
pagaràs?

92,95€

92,95€

95%

18,50€

18,50€

Rehabilitació d’habitatges amb
una antiguitat superior a 40 anys

Obres de millora o rehabilitació

de façanes
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de millora o rehabilitació
de façanes

Quant d’ICIO
pagaries?

50.000,00€

10.000,00€

Obres que fomentin l’estalvienergètic i/o utilització d’energies
renovables

Cost obres

Obres que afavoreixin la promoció
de l’accessibilitat i de supressió de
barreres arquitectoniques
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