Navàs

86a Fira
de tardor
Dissabte, 20 d’octubre 2018
VII Mostra de la Verema / TastaEntorn / Festival Test

Diumenge, 21 d’octubre 2018
XXXVII Fira d’Artesania

De nou la tardor ens apropa la Fira. Dies per
compartir cadascú a la seva manera les múltiples
activitats que el teixit navassenc propicia. Sortim,
aprenem, conversem i gaudim. La fira, que conserva la tradició i l’artesania de sempre, continua
també donant accent a la memòria de la nostra història vitivinícola, a la difusió de l’economia
cooperativa i solidària i a la promoció de productors de proximitat i a la nostra gastronomia.
Sortirem al carrer per gaudir de la pluralitat d’activitats i gustos, per crear sinergies i trobar-se amb
amics i família.
Tardor ve de tardança, perquè el sol en aquesta
època surt més tard per l’horitzó. Un horitzó en
el que són molt importants alguns dels eixos
que vertebren aquesta fira com el treball
artesà, els productes del nostre entorn i una
economia que pensi més en el conjunt de
les persones. De fet, tot això passa per
les vostres mans i depèn de nosaltres
millorar aquest horitzó acompanyats dels
colors màgics de la tardor que ens omplen
d’esperança i diversitat.
Bona fira a totes i a tots!
L’Equip de Govern

benvinguts/des

a la Fira!

dimecres17
De 16:00 a 18:00h
Cuina de l’Institut Escola Sant Jordi

Taller: «Cuina sense pares»
Inscripcions i més informació al Raig

dissabte20
A partir de les 9:00h

Comerç al carrer

VII Mostra de la Verema
09:30h · Sortida: Plaça de l’Església
10:00h · Pati de l’Antiga Escola d’El Mujal

Visita a tines i cellers del Mujal
degustació de vi i formatge
Inscripcions a l’OAC:
93 839 00 22 - oac@navas.cat
Guiatge: Maria Estruch, Ester Llobet
i Albert Obradors

12:30h · Plaça de l’Església

De les 11:00 a 14:30h · Pl. de l’Església

13:00h · Plaça de l’Església

Vermut i tapes de proximitat

Concert

amb Le Clandestine

Funyar el raïm

amb Mercè Redorta i Carles Ladron

III Mostra d’Emprenedoria, Economia
Social i Solidària i Cooperativisme
Carrer de l’Església

De 16:00 a 19:30h

Espai Install Party
Ho organitza Diari Jornada,
Oikocredit, Fiare, Grup Ecos,
Ateneu Cooperatiu Catalunya Central,
Economia Social Solidària del Bages

De 16:30 a 19:30h

De 17:00 a 18:00h

Taller per crear bosses de cotó
a càrrec de: La Fabrika, SCCL

De 17:00 a 19:00h

Berenar amb coca,
xocolata i sucs
a càrrec de: Mengem Bages

Activitats infantils
per a totes les edats

19:00h

Ho organitza: Quiràlia i Setem

Maridatge de vins, melmelades,
formatges, cervesa i vi de nou

De 16:30 a 19:30h

participa al sorteig d’una panera
de productes cooperatius!

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

Ho organitza Tres Cadires, Formatgeria El Miracle,
Celler Cooperatiu Artium, Formatgeria Cal Music,
Cervesa Ninkasi, Riuver i Frescoop

18:00h · Sala d’Actes de la Biblioteca

Inauguració de l’exposició
de l’aula de pintura del Club d’Avis
Del 20 d’octubre al 3 de novembre d’octubre
(exposició oberta en horari de la Biblioteca)
Professor: Pere Ferran Viladomiu - Alumnes: Rosa Batlló,
Jaume Sellarés, Lluïsa Solsona, Francesca Batlló,
Lluis Puig, Juanjo Mora, Àngels Canals i Antonio González.
Interessats/des en les classes de pintura:
Divendres de 16-18:00 h (1r pis Club d’Avis).

Festival Test
Plaça de l’Església

17:15h

Festival Test
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.

«Cita amb teràpia»
Comèdia, teatre interactiu (20 minuts)

«L’Increïble Home Bala»
Guanyadora del Festival Píndoles 2017.
Comèdia (15 minuts)

«Ho sento, perdona’m.
T’estimo, gràcies»
Dansa contemporània (13 minuts)

TastaEntorn
Plaça de l’Església

19:30h

«Showcooking»
demostració del menú
del TastaEntorn
a càrrec de Marcel Cardona del
Restaurant Cal Fuster Slow Food
i Joseba Cruz de Le Clandestine

21:00h.

Tapes i vins de proximitat i ecològics
amb l’Alberg de Castelladral,
Restaurant Cal Fuster, Le Clandestine,
La Diferenta, Cervesa Ninkasi,
Can Serra dels Exibis i Celler Sanmartí

22:00h

Concert
amb Sílvia Tomàs Trio i Watergates

XXXVII Fira d’Artesania
Plaça de l’Ajuntament

diumenge21

De les 10:00 a 16:00h · Carpa A PROP

Durant tot el dia

A càrrec de XAREC

Servei de bar

XXXVII Fira d’artesania
amb parades d’artesania

Exposició de fotografies
del FotoFilm Navàs
Pati davant de la Quitxalla

Cúpula Gustum
Un projecte educatiu amb una proposta
pedagògica amb l’objectiu de donar a
conèixer i valorar la producció agroalimentària de l’àmbit rural, els productes que s’hi
elaboren, el paisatge que generen i quin
impacte té el consum d’aquests en la
nostra economia i tradicions.

13.15h · Carpa A PROP

Vermut musical

A partit de les 10:00h

XXXII Trobada de puntaires
Ho organitza: Puntaires de Navàs

12:00h

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

14:00h · A dins de la carpa de l’A PROP

Dinar: arròs de bolets,
beguda i postres
A càrrec de XAREC (Cooperativa
de serveis a la restauració i al turisme
responsable)
Preu: 5€ (anticipat) / 8€ (mateix dia)
Informació i reserva: sobiranies@navas.cat

19:00h

De 16:00 a 19:00h

Masterclass de zumba
solidària

Jocs per la mainada
«Colors de monstre»
A càrrec de: Tombs Creatius

17:00h

Sardanes

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

A càrrec de diferents professionals
de Zumba
Preu del tiquet: 10€, que aniran destinats
íntegrament
al Projecte: «Un cor, una vida», que recapta diners per a la investigació de la leucèmia infantil de l’Hospital Sant Joan de
Déu de Barcelona. Venda de tiquets: a la
parada del projecte que hi haurà ubicada
sota les arcades davant de l’Ajuntament.
Instagram: @uncor_unavida

A PROP
Carpa situada al costat de l’OAC

De 12:30 a 13:15h

És possible cooperar per
millorar la distribució dels
productors ecològics?

De 11:00 a 12:00h

Tast de productes de D-Pagès
(porc), Cal Roio del Catllaràs
(pollastres), Cal Pauet (xai)
i Salt del Colom (vedella)

Què vol dir el menjar
saludable i sostenible?

De 17:00 a 17:45h

Showcooking, a càrrec de
l’Associació Menjadors Ecològics

La crema de garrofa,
producte de proximitat
A càrrec de La Menjamiques

De 12:00 a 12:30h

Presentacions de la Xarxa
per la Sobirania Alimentària
a la Catalunya Central
i de la XAREC

De 17:45 a 18:30h

Tast de xocolates amb D.O.
A càrrec de Cacau Pastisseria

De 18:30 a 19:15h

20:00h

Maridatge de formatges
artesans de cabra
amb cerveses artesanes

Sorteig paneres A PROP

Formatgeria Cal Músic
(El Mujal - Navàs)
i Cerveseria Grenyut
(Santpedor)

T0a

De 19:15 a 20:00h

Presentació del menú
CouSalut (Navàs)
Amb tast dels seus productes
A càrrec de Mercè Parcerisa

3 paneres amb els productes exposats
al A PROP (valorades en 100€)
Compra el teu tiquet durant tot
el diumenge de fira!
20:15h

Gran sorteig de Navàs
Sobirania Alimentària
3 paneres amb productes fets a Navàs,
de proximitat i/o ecològics
(valorades en 150€)
7 packs d’experiències agroecològiques
(valorats en 300€)
Segella la teva Targeta SA i participa!

NAVÀS T’APASSIONA

Del 8 al 25 de novembre
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Disseny i impressió: www.sadurni.net

