La Fira de Tardor d’enguany més cultural que mai
Un any més arriba la Fira de Tardor de Navàs, aquest any greument afectada
per la situació sanitària que ha patit el nostre país, i davant d’això ens hem
hagut de reinventar, en una decisió que no ha estat gens fàcil.
Som conscients que tot i la importància que té aquesta fira, tant per l’impacte
econòmic com per la preservació del nostre patrimoni gastronòmic, cultural i
històric, per damunt de tot hi ha la seguretat i la salut de les persones visitants
d’aquesta fira, i és per això que totes les activitats programades han estat consensuades amb els i les delegades dels establiments del nostre municipi, i
és per això que volem agrair la implicació de totes aquestes persones en el
treball que fan i l’ajuda que ens ofereixen.
En la Fira de Tardor d’aquest any hi haurà actuacions i espectacles que ja van
ser contractats per la Fira de Primavera, això significa que serà una Fira on ens
hi gastarem pocs diners. Creiem que malgrat hem de fer una aposta ferma
cap a la promoció del comerç, restauració, indústria i persones autònomes
del nostre municipi, hi ha moltes altres formes de fer-ho que no sigui només
en la festivitat de les fires i estem treballant en aquesta direcció.

NORMATIVA COVID
· Aquest programa està subjecte a canvis segons
la metereologia 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.
· L’organització es reserva el dret de cancel.lar
qualsevol acte que s’estigui realitzant si el públic
no respecta les mesures de protecció i seguretat.
· 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.
· Recordem que està prohibit el consum d’alcohol a la via pública.

Bona Fira de Tardor 2020, esperem que la gaudiu!
Uriel Montesinos Moreno

Caixa esquerra
Vectorial/ tiff 300 ppp/ jpeg 144ppp/ jepg 72ppp

Generalitat
de Catalunya
Departament
de Cultura

Regidor de Promoció Econòmica

Disseny i impressió: @sadurnicom.grafica
Centrat
Vectorial/ tiff 300 ppp/ jpeg 144ppp/ jepg 72ppp

A partir de les 9:00h

COMERÇ AL CARRER

12:00h - Carretera de Viver

Les botigues de Navàs exposaran els seus productes al carrer.

CONCERT AMB LA COBLA LLUÏSOS DE TARADELL

De 16:30 a 19:30h- Passeig Ramon Vall

17:00h - Carretera de Viver

«JUGANTOTS» 20 jocs gegants tradicionals de fusta
«JUGACIRC» Un tastet al món del circ amb diferents jocs
«LUDOTECA» Espai de joc infantil per a nens i nenes de 0-5 anys

A càrrec de Teatre Nu

ACTIVITATS INFANTILS

A càrrec d’Activijoc

18:00h - Plaça de l’Ajuntament

FESTIVAL TEST

Gaudirem de tres obres teatrals de petit format ben diferents entre elles.
Podrem veure-les totes perquè farem tres funcions cadascuna.

«MALA PEÇA», comèdia (17 minuts)
«GUARDAR LA ROBA», tragicomèdia (15 minuts)
«LA LLIGA DELS GILIPOLLES», comèdia (14 minuts)

ESPECTACLE INFANTIL
«TEATRE ARROSSEGAT DE CATALUNYA»
19:00h - Carretera de Viver

CONCERT AMB GINESTÀ

Una banda encapçalada per dos germans la Júlia i el Pau Serrasolsas,
musicalment destaquen pels beats i els loops electrònics buscant
un so contemporani, sense perdre l’essència pop-folk i la cançó protesta.
A finals de 2019 es van proclamar guanyadors del Premi Enderrock
per votació popular al Millor disc de cançó d’autor.

Hi haurà a disposició 110 entrades a la web de l’Ajuntament
i 40 entrades pel mateix dia.

Compra als establiments adherits a la campanya
i entra al sorteig d’un d’aquests lots:
· 5 Sopars / Dinars per a dues persones,
a restaurants de Navàs a triar pels premiats.
· 10 Vals de 50 euros per gastar als comerços i serveis adherits
a la campanya: 4U English Academy, Agropecuària Bover, Artigas Moda,
Assessoria per viure millor, Bon Profit, Cal Serra / Cou Salut, Cal Valentí,
Calça’t B, Calçats Maria, Centre Talem, Chaplin, Drogueria Doménech,
El Bouquet, El Present, Esports Suau, Estil Lliure, Expert Navàs,
Farmacia del Passeig de Navàs, Farmàcia-Òptica Maristany,
Ferreteria Torrabadella, Fleca Vidal, Floconut, Formatgeria Cal Music,
Foto Manubens, Glamm Navàs, Grup Xics, Jardineria Forestal Jesús Font,
Joieria Nicolau, Josep Seriols, La Volta, Llibreria Obradors, Mobles Majoral,
Pastissera Mas, Peixateria Mar Salada, Perruqueria Regina,
Sadurní Comunicació Gràfica, That’s good, Vintage Moda

INICI DE LA CAMPANYA “NAVÀS T’APASSIONA”
Amb productes ecològics i de proximitat
(programes a part)

INSTRÒNIKS: WHO MAKES THE MUSIC

Organitza: Instròniks amb la col.laboració de l’EDN
i de l’Escola de Música de Navàs.

CAMPANYA FIRA’T

Del 6 al 22 de novembre

19:00h - Carretera de Viver

Instal.lació interactiva on el públic decideix quins instruments sonen a
l’escenari. Una reflexió per si som nosaltres els que dirigim els Robots o
son ells els que ens dirigeixen a nosaltres.

Del 5 al 17 d’octubre

De 11:00 a 13:00h

JORNADA DE PORTES OBERTES PER VISITAR
EL CENTRE ENOTURÍSTIC DEL PLA DE BAGES

Amb la participació dels següents restaurants: Bar Amistad,
Bar La Trobada, Bar Oasis, Bar Petit, Bar Seve, L’antiga Sastreria,
Rústic Bar i Restaurant Cal Ramon.

