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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 res-
pectin 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.

Del 6 al 24 d’abril

CAMPANYA COMERCIAL: “AQUESTA 
PRIMAVERA ELS ESTABLIMENTS DE NAVÀS 
ET PORTEN UN SOMNI FET REGAL!”
Participa comprant als comerços adherits a la campanya.
Repartirem 7.400 euros en 37 lots de 200 euros.
Sorteig a partir del 26 d’abril.

Ho organitza: Ajuntament de Navàs
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D IUMENGE 
09/05
A partir de les 8h - Passeig Ramon Vall

LA ROMÀNICA NAVÀS
MINOR 36km – Recollida de dorsals a Navàs, trasllat amb 
autobús fins a Cal Marçal i arribada al Passeig Ramon Vall de 
Navàs. 
MEDIUM 48km (puntuable per la FEEC) – Sortida i arribada 
des del Passeig Ramon Vall de Navàs
Més informació i inscripcions a: https://laromanicanavas.cat/

Ho organitza: Centre Excursionista de Navàs



A partir de les 8h - Passeig Ramon Vall

MERCAT MUNICIPAL

De les 9:30 a les 13h - Pla de Sant Pere 
(Sant Cugat del Racó)

ORIENTACIÓ EN FAMÍLIA
Circuit d’orientació pensat per fer amb familia i/o grups bombo-
lla de fins a 6 persones de Navàs. Recorregut d’uns 4,5 quilòme-
tres pensat per a tots els públics.
L’objectiu és gaudir d’un matí en un indret privilegiat carregat 
d’històries, llegendes i valors patrimonials (tines, tombes, prem-
ses, baumes...) i amb vista panoràmica sobre el prepirineu men-
tre es van localitzant les balises amagades dins el recorregut.
 
Horaris: Sortides esglaonades cada 10 minuts per cada grup 
bombolla entre les 9:30 i les 13h (gratuït i places limitades).

Ho organitza: Ajuntament de Navàs i Dinàmic Guies de Muntanya.

De les 10 a les 14h

JORNADA DE PORTES OBERTES AL CENTRE 
ENOTURÍSTIC DEL PLA DE BAGES. 
“TAST DE PRIMAVERA” 
Voleu tastar els vins de Navàs? Us convidem a un petit tast amb 
els següents elaboradors: 
11h - VINYAS D’EMPREMTA
12h - LA DIFERENTA
13h - EXIBIS
Els tastos es realitzaran a l’exterior del Centre. 
Cal inscripció prèvia a: centreenoturistic@navas.cat 
(places limitades, només opció a apuntar-se a una de les sessions)

12h - Passeig Ramon Vall

ESPECTACLE INFANTIL “ASTEROID” 
(1a sessió)
Un meteorit ha impactat a la via pública. L’equip especialista 
SpaceGuard fa un primer apropament. Però comencen a succeir 
coses inesperades. Un espectacle que, mitjançant l’humor absurd, 
afronta la forma de relacionar-nos amb allò que desconeixem. 

A càrrec de la companyia Campi qui Pugui
Hi col labora: Biblioteca Josep Mas Carreras de Navàs.

17h - Passeig Ramon Vall

ESPECTACLE INFANTIL “ASTEROID” 
(2a sessió)

19h - Plaça de l’Ajuntament
(les projeccions començaran quan sigui fosc)

INSTRÒNIKS: WHO MAKES THE MUSIC
Instal lació interactiva on el públic decideix quins instruments 
sonen. Tot això fusionant instruments DIY i projeccions. 
Una reflexió sobre l’ús de les tecnologies. 

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

DIUMENGE 
18/04
A partir de les 9h - Passeig Ramon Vall

MERCAT DE LES OPORTUNITATS
Amb la participació d’establiments comercials de Navàs

De les 10:30 a 13:30h - Plaça Gaudí

ACTIVITATS INFANTILS 
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 d’Activijoc

De les 10 a les 14h

JORNADA DE PORTES OBERTES AL CENTRE 
ENOTURÍSTIC DEL PLA DE BAGES

18h - Plaça Gaudí

ESPECTACLE INFANTIL 
“TEATRE ARROSSEGAT DE CATALUNYA”
A càrrec de Teatre Nu

19h - Passeig Ramon Vall

CONCERT AMB GINESTÀ
Són una banda encapçalada per dos germans, la Júlia i el Pau 
Serrasolsas, musicalment destaquen pels beats i els loops elec-
trònics 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.
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