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Associació de joves de NavèsAjuntament de Navès

10 del vespre Sala d’Esplai
Teatre amb l’obra “Pastursecs 2.0”, a càrrec del grup de teatre Coll d’Arques 
de Navès. Venda d’entrades a taquilla una hora abans de la funció. 
Preu: 6€ (1€ anirà destinat a la Marató de TV3)

2/4 de 5 de la tarda Sala d’Esplai
Espectacle d’animació infantil “CHIKAKA MAGIC SHOW” a càrrec de 
Nanu Ferrari.
Seguidament, coca i xocolata desfeta per a tothom (entrada gratuïta)

7 de la tarda Sala d’Esplai
A la sala de joves, presentació de la novel·la infantil ”La xica que sí que sí”. 
Hi intervindran Clara Ballarà, autora del llibre, la il·lustradora del conte Ariadna 
Aragay, Xavier Solé i Pla, i Cesc Pla, editor.

10 del vespre Sala d’Esplai
Teatre amb l’obra “Pastursecs 2.0”, a càrrec del grup de teatre Coll d’Arques 
de Navès. Venda d’entrades a taquilla una hora abans de la funció. 
Preu: 6€ (1€ anirà destinat a la Marató de TV3)

A partir de les 9 del matí Recinte firal
Esmorzar de fira: entrepà de botifarra del país o pèsols negres amb cansalada. 
Beguda a escollir

Exposició i venda de Productes Artesans i de Qualitat del Solsonès

Demostració de treballs artesans

Demostració de construcció d’una carbonera tradicional, a càrrec de 
festaCatalunya events

Exposicions a la Sala d’Esplai: 
•	Carruatges	i	guarniments	d’animals	de	càrrega
•	Treballs	de	Patchwork	d’Alfonsa	Caball
•	Manualitats	de	l’Escola	Aiguadora	
•	Manualitats	i	Patchwork	de	la	gent	de	Navès
•	Col·lecció	d’estris	d’aram
•	Reproduccions	de	miniatures	de	la	2ª	guerra	mundial,	de	Marcel	Puig

A partir de 2/4 d’11 del matí Recinte firal
Activitats infantils: Castells inflables a càrrec de Quintí

11 del matí Capella de Santa Llúcia
Missa, veneració de la relíquia i cant dels Goigs de Santa Llúcia

D’11 a 1 del migdia Recinte firal
XII taller de dibuix infantil i exposició dels exemplars de l’edició anterior

D’11 a 2/4 de 2 del migdia Recinte firal
Les “autoritats” visiten la fira, a càrrec de  festaCatalunya events.

· L’organització es reserva el dret d’alterar el present programa
· Es compliran totes les mesures de seguretat COVID
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