Per anar fent boca...
Durant el cap de setmana de la Fira de Primavera, diversos establiments de
restauració del poble us oferiran un «Àpat de Fira» per carregar piles!
Col·laboren: Cal Jaume, Bar Petit, L’Antiga Sastreria, Casal de la Gent Gran,
Mustang i Cal Ramon.

Campanya comercial «Somnis»
Els establiments de Navàs, aquesta primavera, et porten un somni fet regal!
Del 19 d’abril al 7 de maig, compra als comerços adherits a la campanya
«Somnis» i participa al sorteig de 33 xecs regal valorats en 100 euros cadascun.
Farem el sorteig a partir del 9 de maig i repartirem 3.300 euros!
Organitza: Ajuntament de Navàs

Portes obertes al Centre Enoturístic
Podreu visitar el centre els dies 30 d’abril, 1, 14, 15, 28 i 29 de maig de 10:00
a 14:00 i de 16:00 a 19:00.

Normativa:
- Aquest programa està subjecte a canvis segons la meteorologia i/o
imprevistos derivats de la Covid-19.
- Es prega a totes les persones assistents que respectin les mesures vigents de
prevenció per a garantir la seguretat enfront de la Covid-19.
- L’organització es reserva el dret de cancel·lar qualsevol acte si hi ha una causa
justificada.
- Recordem que està prohibit el consum d’alcohol a la via pública.

Si guardeu els programes de la Fira de Primavera, la Fira de Tardor i la Fira de
Nadal de 2022, a finals d’any podreu unir el collage il·lustrat per la Marina
Manzano.

L'any 1933, concretament un 28 de gener, l'Ajuntament de Navàs va rebre
una instància.
S'ha de reconèixer que com a inici de novel·la aquesta informació no seria
massa atractiva, i com a simple fet burocràtic tampoc seria massa destacable,
però és en aquesta instància presentada per l'Associació del Comerç i de la
Indústria de Navàs on s'inicia un camí de 90 anys de durada. En aquesta
instància es demanava que es fessin dues fires i s'instava a l'Ajuntament que
fes els treballs necessaris amb la Generalitat per tal que n'autoritzés la
celebració. Així, d'una instància naixien les dues fires cabdals del nostre poble,
i de les més deganes de la zona, la Fira de Primavera i la Fira de Tardor.
Sempre caient en el segon diumenge després de Pasqua i amb el Passeig com
a epicentre, la Fira de Primavera ha estat i continua essent el gran aparador
comercial, industrial i de serveis del nostre municipi. En un principi el
certamen girava entorn de la maquinària agrícola i el bestiar, i no fou fins a
finals dels anys seixanta que passa a ser multisectorial. Ja des de la dècada dels
noranta s'han buscat noves iniciatives per enfortir, impulsar i fer més atractiva
la Fira, i enguany s'ha donat tot el protagonisme al comerç local, que tan
malament ho ha passat aquests dos últims anys, i s'ha volgut concentrar
l'activitat firaire el diumenge. Paral·lelament s'han multiplicat els actes
culturals durant tot el cap de setmana, i és que com veureu en aquest
programa hi ha poques hores de descans: des de ben d'hora al matí fins ben
tard a la nit podrem gaudir d'espectacles per a tots els gustos i edats, sense
deixar de visitar botigues el dissabte i les parades al passeig el diumenge,
sense deixar de celebrar els 40 anys de l'Eulàlia i el Genís, de riure en els
espectacles de carrer, de jugar per tot el passeig, de ballar sardanes, de veure
bon teatre a Casal Sant Genís, de gaudir de concerts amb artistes de renom...
en definitiva, de tornar a fer Fira de Primavera i de celebrar el seu 90è
aniversari.

Ens veiem al Passeig, bona Fira!

Genís Rovira Barat
Alcalde de Navàs

24
abril

Espectacle «Cicles»
12:00

Casal Sant Genís

Gratuït

A càrrec de la companyia Artgila

Al cor d'un bosc succeirà un fet màgic....
EL CICLE DE LA VIDA!
«Cicles» és un espectacle multidisciplinar (dansa, teatre i música), adreçat al públic
familiar i especialment a la petita infància, que presenta el cicle de la vida com un
fet natural i intrínsec.
L'espectacle forma part de la programació de Testimoni Escènic, que en aquesta
18a edició adopta la forma de circuit de preestrenes. El projecte pretén visualitzar
el suport a la creació d'arts escèniques que des de fa molts anys donem a través de
la Residència d'artistes Cal Gras i des de la Xarxa Pobles Creatius.
Reserva prèvia a entrades.navas.cat

28
abril

Presentació del llibre "Carregades de raons" de
Dolors Bassa
19:30

Casal Sant Genís

Organitza: ERC Navàs - La Fraternitat

29
abril

Presentació del llibre "Independència és revolució"
amb Albert Botran
19:00

Passeig Ramon Vall

Organitza: CUP Navàs

30
abril

Mercat setmanal
8:00-14:00

Plaça de l’Església

Orientació en família
9:00

Sortida des del Centre Enoturístic

A càrrec de Dinàmic Guies de Muntanya

30
abril

Exposició «Quan les cases feien olor de vi»
10:00-14:00 i de 16:00-19:00

Centre Enoturístic

Memòria popular de la vinya i el vi al Bages i
Moianès.
Col·labora: Consell Comarcal del Bages

Exhibició de Fit Kid Navàs
10:00

Cra. Viver – prop del Passeig Ramon Vall

Taller de teatre i interpretació amb Miquel Sitjar
10:00

Sala d’actes de la biblioteca

Organitza: L’Aula Emocions

Exhibició de balls
11:00

Escenari del Passeig Ramon Vall (Cra. Viver)

A càrrec de Petit Palace

Espectacle infantil «Agegantats»
12:00

Passeig Ramon Vall - davant la biblioteca

Organitza: Biblioteca Josep Mas Carreras
A càrrec de la companyia Cosinsart
Un espectacle on els gegants s’omplen de vida
És festa gran! Toc d’entrada a plaça! Les gralles anuncien l’arribada dels gegants. Tothom
expectant! El gegant Narcís i la geganta Roberta ofereixen la seva impecable actuació a plaça.
Què li passa a una parella de gegants inexpressius, de rostre impertèrrit i cos inalterable quan
volen expressar-se fent accions humanes? Si volen abraçar algú o saludar o fer un petó o plorar
o seure o aplaudir…? Topen amb els seus límits encartronats i generen situacions còmiques i
entranyables. Aquesta situació els porta a rebel·lar-se contra la pròpia condició de gegants per
mostrar la seva part humana.
Creiem que, sovint, com humans, voldríem expressar i mostrar emocions, voldríem fer gestos
que no fem ja sigui per por, inseguretat, repressió, cultura... Tot i ser humans i tenir l’opció
d’expressar-nos ens quedem glaçats, distanciats, com si fóssim gegants de cartró pedra.

30
abril

Tast de cervesa
12:00

Centre Enoturístic

Entrades 8€

A càrrec de Cervesa Guineu
Tast de 6 cerveses Guineu:
1 - Latitud 41
2 - Blat de Sac
5 - Wild Sour II – Sour Grape Ale

3 - Pale Ale
4 - Wild Sour I - Sour Grape Ale
6 - Wild Sour III - Sour Grape Ale

Inscripcions a la web entrades.navas.cat

Concert amb 2 combos infantils, 2 combos adults i
la Coral Nova
16:00

Escenari del Passeig Ramon Vall (Cra. Viver)

Jocs infantils
16:00-18:00

Passeig Ramon Vall – prop de la Plaça Gaudí

A càrrec de la companyia L’anònima

Escape room
16:00-19:00

Plaça de la Cooperativa

A càrrec de Gaudire. Organitza: El Raig

Alerta, s'han descobert indicis d'un antic tresor amagat a
Navàs!
Tot sembla indicar que el tresor es troba dins un cofre a la
plaça de la Cooperativa. Podreu obrir-lo a temps?
Escape room pel poble. Desxifra els enigmes, resol les
proves i sigues hàbil amb les pistes per resoldre el misteri a
temps. El futur del tresor de Navàs està a les vostres mans.
Es cedirà una tauleta digital a cada grup, que us servirà
d’eina per a resoldre les proves!
Els grups participants han de ser grups bombolla (màx. 6
persones). Cada grup tindrà assignada una franja horària
per tal de realitzar l'activitat. Preguem la màxima
puntualitat. Només cal la reserva d’una persona per grup.

Plantada dels gegants i cercavila pels carrers del poble
17:30

Plaça de l’Ajuntament

Ball de gegants amb les colles participants
En acabar

Plaça de l’Ajuntament

Organitza: Colla Gegantera de Navàs

Acte de celebració dels 40 anys del Genís i l’Eulàlia amb sorpreses!
Hi participen les colles geganteres de Vic-Carrer de la Riera, l’Ametlla de Merola,
Gironella, Santa Coloma de Farners, Avinyó, Balsareny-Els k + sonen, Callús, Petits
Mini Geganters de Manresa i Navàs

40 ANYS EULÀLIA I GENÍS
Fa 40 anys arribaven al nostre poble l’Eulàlia i el Genís. Nascuts a iniciativa de la
pròpia colla gegantera, van ser construïts pel mestre geganter Manel Casserras i Boix
de Solsona i representen una parella de pagesos que en haver-se fet grans baixen a
viure al poble amb el seu fill Jordi, pubill que s’havia casat amb la Montserrat.
El primer cop que els vam veure va ser en motiu del 50è aniversari de la Fira de
Primavera, el 25 d’abril de 1982, esdevenint l’acte central d’aquesta efemèride i des
de llavors cada any la Fira i els gegants són elements estretament lligats. Aquest any
que se celebra la 90a edició de la Fira, des de la Colla Gegantera s’ha preparat un acte
de celebració el dissabte, al final de la clàssica trobada de gegants de Navàs que es
recupera aquest any després de dos anys marcats per la pandèmia. Envoltats de colles
amigues, celebrarem els 40 anys dels gegants, que també presentaran algun petit
retoc que farà que llueixin encara més.
Llarga vida a l’Eulàlia i al Genís! Llarga vida a la Fira!

30
abril

Teatre «L’anada al teatre» i «Dol d’alivio»
18:00 (primera sessió) - 21:30 (segona sessió)

Casal Sant Genís

Entrades 8€

Organitza: Grup Escènic Navàs

Aquests són els títols de les dues divertides peces teatrals que el Grup Escènic
Navàs presentarà per la Fira de Primavera de 2022.
La primera correspon a un “sketch” de l’obra «Tafalitats», de Karl Valentin, que fou
estrenada l’any 1086, recollint un èxit clamorós. En ell s’expliquen les desventures
d’un matrimoni a qui han regalat dues entrades per anar a l’òpera i que, enlloc de
donar-los una alegria, no ha fet més que portar-los complicacions.
La segona és una refrescant obra costumista de Santiago Rusiñol, que l’any 2003
va ser representada pel col·lectiu “Dones d’avui per Navàs” com a campanya
benèfica per la Residència d’avis. En ella s’explica la vivència d’una vídua
inconsolable que rep la visita d’unes amigues (també vídues) que precisament
tracten de consolar-la i treure-li les cabòries.
Sota la direcció d’en Josep Maria Simó, intervindran en els respectius repartiments:
Carme Batlló, Josep Maria Simó, Carme Rovira, Nadine Acosta, Rosita Rovira,
Gemma Gudayol, Carme Travé, Pilar Cabrera, Gemma Canals i Josep Oliva.
Venda anticipada a Josep Seriols (C/ Església, 13)

Exposició de pintures de Maria Vernet 1M
19:00

ARTISTIC Galeria

Organitza: La Volta

Concert de Jo Jet i Maria Ribot
20:00

Escenari del Passeig Ramon Vall (Pl. Catalunya)

PD Naldu i DJ Costix
1:00

Pavelló Blau

Entrades 3€

Organitza: Colla Gegantera de Navàs

1
Exposició de cartells de Fira de Primavera
maig
9:00-19:00

Passeig Ramon Vall

En motiu de la 90a edició de la Fira de Primavera, hem preparat un recull dels
cartells de Fira des de l’any 1967 fins l’actualitat. No us perdeu aquest passeig per
la història de Navàs!

Mercat de les oportunitats amb la participació
d’empreses i entitats de Navàs
9:00-13:00 i de 16:00-19:00

Passeig Ramon Vall

Exhibició de pickleball, per aprendre a jugar-hi i
participar
9:00-11:00

Passeig Ramon Vall – prop de la Plaça Gaudí

Organitza: Associació Pickleball Bages

Exposició «Quan les cases feien olor de vi»
10:00-14:00 i de 16:00-19:00

Centre Enoturístic

Espectacle infantil «Rum, rum... Trasto Karts»
11:00

Escenari del Passeig Ramon Vall (Cra. Viver)

A càrrec de la companyia Xip Xap

Una cursa de cotxes on pot passar de tot. Un conductor malvat
para totes les trampes que té a l'abast a un científic boig que,
gràcies al seu enginy, sap trobar solució a tots els paranys; tot
això comentat per un speaker esportiu que es transformarà en
mecànic o policia valent segons la necessitat del moment. Com
als espectacles clàssics, el malvat serà víctima de les seves
pròpies malifetes i el bo guanyarà la cursa.

Exhibició de karate
12:00

Escenari del Passeig Ramon Vall (Cra. Viver)

A càrrec de Club Karate Cantero

1
maig

Xerrada del Sr. David Casellas
12:30

Passeig Ramon Vall – davant la Ferreteria Torrabadella

Degà del Col·legi d'Advocats de Manresa i advocat de l'encausat navassenc a qui li
demanen 7 anys de presó i una fiança de 12.000€ per participar a les Marxes per
la Llibertat. Al llarg de tot el diumenge, hi haurà un estand informatiu i de recollida
de donatius per "Bagencs per la llibertat".

Tast de vi
13:00

Centre Enoturístic

Entrades 10€

A càrrec del sommelier Josep Pelegrín

Inscripcions a la web entrades.navas.cat

Jocs infantils «Xics del xurrac»
16:00-19:00

Passeig Ramon Vall – prop de la Plaça Gaudí

A càrrec de la companyia Tombs Creatius

Voleu jugar a ser colla castellera? Veniu a fer pinya amb els Xics!
Apadrinada pels Margeners de Guissona i pels Tirallongues de Manresa, aquesta és
la primera colla castellera nascuda d’una fusteria.
Els seus membres són de fusta i cobren vida a través del joc cada cop que surten a
plaça. Plantegen reptes d’enginy i posen a prova gent de totes les edats.
Juguem a ser colla castellera i compartim valors com el seny, l’equilibri, la força, la
cooperació, la perseverança o la diversitat de capacitats.
Tothom pot ser Xic del Xurrac. Només cal jugar!

Espectacles teatrals «Píndoles – teatre breu en espais
vius»
17:00

Plaça de la Cooperativa

Al «Píndoles - teatre breu en espais vius»
l’espectacle no es gaudeix des de la platea, sinó que
es viu en espais singulars. Trenquem la quarta paret
i et convidem a deixar-te seduir per una experiència
única i innovadora de teatre breu, intens i en indrets
inesperats. Et proposem un circuit teatral itinerant
per tres espais gens convencionals amb la següent
selecció d'obres: «Tomàquets», «De Choping» i «Si
no ho explico, rebento».

Audició de sardanes amb la cobla Ciutat de Terrassa
17:00

Plaça de l’Ajuntament

Organitza: Agrupació Sardanista de Navàs

Lliurament de premis del concurs de dibuix
de les escoles
18:00

Escenari del Passeig Ramon Vall (Cra. Viver)

Concert de Joan Miquel Oliver
19:00

8
maig

Escenari del Passeig Ramon Vall (Pl. Catalunya)

Conjunt musical «Les estrelles d’or»
19:30

Casal Sant Genís

Gratuït

Fa uns anys es varen reunir un grup d’amics que es veien els dissabtes al Casal de la
Gent Gran. A tots els agradava el tema de l’espectacle i va sorgir la idea de formar un
grup anomenat “Les estrelles d’or”. Actualment són un grup de 18 persones d’entre
60 i 90 anys amb ganes de divertir-se i de fer gaudir el públic amb les seves
actuacions musicals.
Reserva prèvia a entrades.navas.cat

15
maig

Cursa Romànica de Navàs
Organitza: Centre Excursionista de Navàs

Reserva't el 15 de maig del 2022!
Torna la Romànica amb 3 distàncies: Romànica (60km), Mèdium (48km) i Minor
(37km).Tria la que més s'adapti a tu i vine a passar un diumenge diferent i
espectacular.
Apunta't a la web laromanicanavas.cat
#somromanicasompoble

Concert vermut amb Àuria Franch
12:00

Centre Enoturístic

