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Bona Fira!

Amb els primers freds, les primeres fulles cai-
gudes i el crepitar de les castanyes al foc, 
arriba fidel a la cita la 90a edició de la Fira 
de Tardor de Navàs. Enguany amb novetats 
importants que prioritzen la cultura, l’artesa-
nia, el comerç local i la sobirania alimentària, 
quatre eixos des dels quals pivotaran tots els 
actes programats. Dissabte podem descobrir 
vinyes centenàries, fer el vermut a la plaça 
tot gaudint d’un concert, jugar amb la ca-
nalla als jocs infantils, gaudir del teatre i en 
acabat sopar i tastar vins de casa. Diumenge, 
el crec-crec de les agulles de les puntaires 
ompliran el centre de la plaça, i al voltant, 
gairebé un centenar de parades i artesans 
ens ensenyaran els seus productes i oficis; 
mentrestant, el FitKid i l’esbart ens mostraran 
els seus balls i podrem degustar productes 
de producció pròpia a la carpa, que farem 
baixar tot ballant sardanes. Serà una Fira que 
de ben segur gaudirem, us hi esperem!

En nom de l’equip de govern, 

Genís Rovira Barat
Alcalde de Navàs



19:30h · Centre Enoturístic del Pla de Bages

Presentació del llibre 
«Tots els colors del negre»
del fotoperiodista Jordi Borràs

Ho organitza: CUP Navàs

12:00h · Comissaria de policia

Inauguració de la comissaria 
de la Policia Local de Navàs

17:30h · Skate Park de Navàs

Exhibició de cultura urbana
Podrem gaudir de la primera competició d’skate de 
Navàs i, a més, tindrem un taller de grafiti i tot amenit-
zat per un DJ que ens farà vibrar.
amb Stalow - Gratuït

20:00h ·  Centre Enoturístic del Pla de Bages

Wine & Music Stories
amb el músic Borja Olalla amb Queralt Valls 
i el sommelier Adrián Martín de Carles Abellan

Programes a part i reserva d’entrades a entrades.navas.cat
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Comerç al carrer

10:00h · Centre Enoturístic del Pla de Bages

Entrevinyes
Caminada d’uns 5 km amb degustació 
de vins de La Diferenta i formatges de Cal Music

Inscripcions al 93 839 00 22 (OAC de l’Ajuntament)
amb Maria Estruch i el Centre Excursionista de Navàs

12:00 - 14:00h · Plaça de l’Església

Vermut electrònic 
amb Mogambo Live

Tapes i vins de proximitat
amb La Diferenta, Exibis, Vinyas d’Empremta, 
Cal Music i C.E. Navàs

16:30 - 19:30h · Carrer de l’Església

Activitats infantils per a totes les edats
amb Tombs Creatius i L’Anònima
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17:00h · Carrer de l’Església

Berenar
amb Fleca Vidal, Cerveses Hoppit i Més Que Crep

17:45h · Plaça de la Cooperativa

Festival Test
«La Inauguració», comèdia (20 minuts)
«La roba bruta», comèdia (15 minuts)
«Ets la llet», comèdia (20 minuts)

Programes a part. No cal reserva d’entrades.

19:30h · Plaça de l’Església

Lliurament de premis 
del VII Concurs de Relats Breus 2022

20:00h · Plaça de l’Església

TastaEntorn – Fet a Navàs
Tapes i vins de proximitat
amb La Diferenta, Exibis, Vinyas d’Empremta, Artium, 
Cal Music i Les Olles de Mura



20:00h · Plaça de l’Església

Concert amb Ivette & Rai
El duet format per Rai Bonvehí (teclat) i Ivette Santama-
ria (veu i cajón) ofereix un directe elegant i ple de lirisme 
que transita per diversos estils de música negra versio-
nant artistes com Alicia Keys, Eric Clapton o Lenny Kravitz. 

21:30h · Casal Sant Genís

Teatre «Amb els pixats al ventre»
Ens trobem amb un home casat, en Phil, que té una gran 
debilitat: les dones, especialment si són joves i guapes. 
En trobar-se en una situació un xic compromesa, dema-
na l’ajut del seu millor amic, en George, però, la cosa es 
complica cada vegada més amb l’aparició d’algunes 
de les seves conquestes, que converteixen casa seva en 
un veritable polvorí, que ni tan sols l’aparició d’un bom-
ber novell i responsable podrà posar-hi remei.
Els causants de tots aquests embolics seran interpre-
tats per: Josep Oliva, Jaume Caellas, Joana López, Nadi-
ne Acosta, Gemma Gudayol, Salva Cabrera, Ada Guilà i 
Marc Alier; tots ells dirigits per en Josep Maria Simó.

Entrades numerades: 8€
Venda anticipada a partir del 10 d’octubre 
a Josep Seriols, C/Església, 13.

Ho organitza: Grup Escènic Navàs
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Tot el dia · Plaça de l’Ajuntament

41a Fira d’Artesania

Demostracions d’oficis i tallers d’artesania
9:30 - 11:30h
Taller d’estampació
amb Co-folls Studi

10:00 - 13:00h i 16:00 - 19:00h 
Demostració de ceràmica 
amb Rosa M. Batlló, Glòria Clemente 
i Rosa Bertran

Tot el dia
Taller i demostració de l’ofici de bufador de vidre
amb Fran Carnerero

Taller i demostració de l’ofici de llauner 
amb Xavier Roura

Taller i demostració de l’ofici de picapedrer 
amb Joan Mateu

Taller i demostració d’elaboració de paper 
amb Sastres Paperers

Demostració d’esmalt al foc 
amb Artfocjoia

Demostració de cistelleria 
amb Aleix Grifoll



Tot el dia · Plaça de l’Ajuntament

Exposició de fotografies
Ho organitza: Foto Film Navàs

10:00h · Plaça de l’Ajuntament

25a Trobada de Puntaires
Ho organitza: Puntaires de Navàs

11:00h · Plaça de l’Ajuntament

Exhibició de FitKid Navàs

12:30h · Plaça de l’Ajuntament

Mostra de dansa d’arrel tradicional
amb l’Esbart DansaJove de Navàs

16:30h · Plaça de l’Ajuntament

Espectacle infantil 
«En Patufet (i els seus pares)»
amb Teatre Nu

18:00h · Plaça de l’Ajuntament

Audició de sardanes 
amb la Cobla Lluïsos de Taradell
Estrena de la sardana «La Plaça», de Martí Just
amb l’Agrupació Sardanista de Navàs

 Aprop



12:00h · Carpa Aprop (Plaça de l’Ajuntament)

Presentació de la campanya «Fet a Navàs»
El projecte pretén posar en valor els productes alimentaris 
fets a Navàs i les petites i mitjanes empreses que els elabo-
ren, alhora que promociona la compra d’aquests productes 
als comerços locals.

Tastos i tallers

 Aprop

17:00h
Maridatge de formatges i vins
amb Cal Music (El Mujal) i La Diferenta (Navàs)
FORMATGES I VINS LOCALS, 
ELABORATS ARTESANALMENT I ECOLÒGICS
Cal Music principalment treballa amb llet ecològica de 
cabra i vaca, formatges de pasta tova i pasta dura amb 
crostes rentades amb sal del salí de Cambrils a Odén.
La Diferenta és l’estima per la terra, pel paisatge, pel te-
rritori. Un homenatge als vinyaires que des de fa segles 
conreen la vinya a les nostres contrades.

18:00h
Tast de xocolates 
amb Cacau Pastisseria
TANCANT EL CERCLE. BEAN TO BAR. 
DE LA LLAVOR A LA RAJOLA.
Després d’anys d’aprenentatge, tanquem el cercle i co-
mencem a fer xocolates des de la llavor. Triar, torrar, re-
pelar, triturar i morterar. Xocolates triades, macerades i 
fetes amb diversos sucres i sistemes de torrefacció.

19:00h
Tast d’olis
amb l’Escola de Vitivinicultura del Bages 
FENT TERRITORI A TRAVÉS DE L’OLI
L’oli és patrimoni i un tresor gastronòmic del Pla de Ba-
ges. Mostrar-ne les seves grans qualitats, aprendre a 
diferenciar productes i posar en valor aquest bé confor-
ma una de les nostres prioritats.
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18:00 i 20:00h · Casal Sant Genís

“Fiblades: trencar el silenci de la 
història és a les nostres mans”
Primer projecte escènic de La Llançadora, la xarxa de 
dansa d’arrel de la Catalunya Central que ha impul-
sat l’Esbart Vila de Sallent, juntament amb l’Esbart 
Sant Jordi de Gironella i l’Esbart DansaJove de Navàs.

Aquest primer espectacle parla del que ens uneix: el 
riu i el llegat tèxtil, que des de finals del s. XIX i fins mi-
tjans del s. XX va transformar el nostre territori. 

Gratuït amb taquilla inversa i reserva anticipada 
a entrades.navas.cat.

A càrrec de La Llançadora
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15 i 16 d’octubre
De 10:00 a 14:00h i de 16:00 a 19:00h 

Portes obertes
al Centre Enoturístic del Pla de Bages

Del 7 al 16 d’octubre 
Campanya Fira’t! als comerços locals

De l’11 al 27 de novembre 
Navàs T’apassiona
amb productes ecològics 
i de proximitat
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