30 de setembre, 1 i 2 d’octubre de 2022

Festa Major de NAVÈS

Divendres 30/9


 2/4 de 9 vespre
, Pista poliesportiva
· 1a TRIANGULAR DE FUTBOL SALA DE FESTA MAJOR
Inscripcions 15 minuts abans
Hi haurà aigua per a tots els assistents

 2/4 de 10 vespre
, Sala d’Esplai
· CAMPIONAT DE BOTIFARRA

Preu inscripció: 10€ per parella, lloc d’inscripció: Sala d’Esplai a les 9 del vespre
Premis: 1ª parella classificada: lot de productes de proximitat i la recaptació, 2ª parella
classificada: lot de productes de proximitat
Hi haurà servei de foodtruck tota la nit



 2/4 de 9 matí
· 14a CAMINADA POPULAR
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Lloc de sortida i inscripció:
, Sala d’Esplai - Hora d’inscripció: 2/4 de 9 del matí
Preu: 5€ (inclou esmorzar, avituallaments i record)
Hi hauran 2 recorreguts: 8 km i 13,5 km. Hora de sortida: 9 del matí
(Per a més informació, consulteu el programa a part)

 5 de la tarda
· INFLABLES, TORO MECÀNIC, GLOBOFLÈXIA I KARAOKE
per a totes les edats
, Al recinte firal
Activitats gratuïtes. Hi haurà berenar per a tothom

 3/4 de 9 del vespre
· SOPAR POPULAR

Cal apuntar-se al telèfon 620183183 del 26 al 29 de setembre (de 8 a 10 del vespre)
Preu: 15€, places limitades

 11 de la nit
· BALL amb MARC ANGLARILL

A la mitja part del ball, sorteig del tradicional rebost. Entrada gratuïta. Seguidament:

· CONCERTS amb RUC’N’ROLL (convidat
especial: Jordi Gas, baixista de Sau i Jarabe
de Palo) i SEXENNI
Entrades a 8€ amb cervesa o refresc a
entrades.turismesolsones.com, també a taquilla
sense consumició
Hi haurà servei de foodtruck durant tota la nit



 11 migdia
MISSA SOLEMNE i processó.
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Seguidament, aperitiu popular
Col·labora:

Organitza:
Associació de Joves de Navès

@jovesnaves

La comissió organitzadora es reserva el dret d’alterar el present programa

Ajuntament de Navès

