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Benvolguts/des navassencs/ques,
   
     La nostra festa major presentava, com sempre ha fet, un cartell
d’actes de primer nivell, alguns dels quals ja contractats abans del març. 
Ara hem hagut de reinventar-la, deixar passar aquests mesos d’incertesa per poder fer aquesta propos-
ta, ja que creiem que és possible fer-la amb seguretat i que ens la mereixem. Moltes gràcies a la feinada 
de la Comissió de Festes.
  
     Durant el juliol i l’agost hem impulsat el Toc d’Estiu, en llocs oberts i segurs, potenciant els artistes 
locals. Per Festa Major continuarem en aquesta línia. La cultura ens va salvar centenars d’hores de con-
finament, i ara més que mai cal donar-li suport, començant per la que tenim més a prop.
   
     Veureu que els actes de Festa Major s’han reduït, però sapigueu que mantenim el contracte a tots els 
grups musicals que teníem pensats, a fi de poder-ne gaudir en un altre context. Serà una Festa Major 
atípica, i ja des d’ara demanem la vostra col·laboració per celebrar-la amb la major de les garanties per 
a tothom. Des de l’Ajuntament hi posarem tots els mitjans disponibles, però ens cal, també, la vostra 
responsabilitat. 
Recordeu: rentat de mans, distància i mascareta.

     Com a Alcalde de Navàs i de part de tots els Regidors i Regidores del vostre Ajuntament, us vull 
desitjar una molt bona Festa Major de Navàs 2020.

Salvador Busquets
Alcalde de Navàs

Aquest programa està subjecte a canvis segons la meteorologia i/o
imprevistos derivats de la covid-19.

L’elaboració d’aquest programa d’actes s’ha vist condicionat per l’exigència de 
mantenir les mesures de prevenció i garantir les distàncies de seguretat 
anticovid-19. 

Es prega a totes les persones assistents que respectin aquestes mesures pel bé 
de tothom i que segueixin les indicacions dels i les organitzadores. 

L’organització es reserva el dret de cancel·lar qualsevol espectacle que s’estigui 
realitzant si el públic no respecta les mesures de protecció i seguretat. 

L’aforament a la plaça quedarà restringit en funció de l’acte, i quan estigui plena 
ja no s’hi podrà accedir.

La ubicació dels actes pot variar en cas que les mesures de desinfecció 
no s’hagin pogut acabar. 

Cal portar mascareta i garantir la distància de seguretat de 2 metres. 

Cal evitar aglomeracions de gent a l’inici, durant i al final dels actes. 
Per garantir-ho hi haurà 2 entrades i 2 sortides a la plaça que s’hauran 
de respectar.

Recordem que està prohibit el consum d’alcohol a la via pública.
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De 10:00 a 14:00h 
De 17:00 a 21:00h  · Pista del Club d’Avis

DONACIÓ DE SANG
#etsimprescindible 

21:30h · Plaça de l’Ajuntament

CINEMA A LA FRESCA
«Jumanji -next level»
Ho organitza: FotoFilm Navàs

Per garantir l’assistència als actes que tenen el 
símbol (  ), es repartiran entrades gratuïtes pels 
navassencs/ques, davant l’Ajuntament, els següents 
dies fins a esgotar l’aforament de la plaça:

      Del dilluns 17 al dijous 20:       
      Matí de 10:00 a 12:00h 
      Tarda de 18:00 a 20:00h 
      
Es donarà com a màxim 2 entrades per persona 
i acte, excepte per famílies amb menors, que es 
podran recollir entrades per a tots els fills/es.

Demanem que si es recull una entrada per 
un acte, hi hagi el compromís d’assistir-hi, 
ja que es guardarà una cadira a la plaça. 

Es podrà entrar a la plaça sense entrada
sempre que l’aforament no 
sigui complert.

21:00h · Plaça de l’Ajuntament

ACTE D’INAUGURACIÓ 
DE LA FESTA MAJOR
amb concert de Jo Jet i Maria Ribot

00:00h · Plaça de l’Ajuntament

CONCERT
amb Brams

1a ballada: 11:00h · 2a ballada: 13:00h
Plaça de l’Ajuntament

BALL DE BASTONERS, 
CASCAVELLS, NANS I GEGANTS
amb la Cobla Ciutat de Granollers
Serà retransmès en directe per Canal N
En cas de no repartir el 50% 
de les entrades disponibles, es farà
una única sessió a les 13:00h.

20:00h · Plaça de l’Ajuntament

ESPECTACLE
«Home Orquestra» amb el Peyu

23:30h · Plaça de l’Ajuntament

CONCERT
Tribut a The Beatles amb Abbey Road

11:30h · Parc de l’Alzineta

ESPECTACLE INFANTIL
«La Gallina dels Ous d’Or»

19:00h · Parc de l’Estació

CONCERT DE COBLA
amb la Cobla Rosaleda

22:00h · Plaça de l’Ajuntament

CONCERT D’ORQUESTRA
amb l’Orquestra Rosaleda

00:00h · Plaça de l’Ajuntament

CONCERT
amb Cesk Freixas

De 11:00 a 14:00h · De 16:00 a 18:00h
Passeig de Serrateix (Baixada del Sant Jordi)

SPLASH SLIDE!
Tobogan d’aigua de 129m, per a totes 
les edats a partir de 2 anys!

20:00h · Plaça de l’Ajuntament

CONCERT 
amb Pep i Ma José

12:00h · Parròquia Sagrada Família

MISSA SOLEMNE EN HONOR 
A SANT GENÍS

DIUMENGE, 23

11:00h · Parròquia Sagrada Família

MISSA PELS DIFUNTS

DILLUNS, 24

09:00h · Ermita de Sant Genís 
APLEC DE SANT GENÍS
en acabat, esmorzar de germanor
amb coca i xocolata.
Sortida de l’estació d’autobusos: 8:30h

DIMARTS, 25
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DIMARTSDIUMENGEDIVENDRES

DILLUNSDISSABTEDIJOUS

19:00h · Sortida des de la Gegantera

CERCAVILA AMB 
ELS GEGANTS
acompanyats per la Xaranga 
Entrompats Band

20:30h · Plaça de l’Ajuntament

CONCERT INFANTIL
amb Xiula

23:00h · Plaça de l’Ajuntament

CONCERTS
amb ÚltimÀtom Band
i QNDA!


