Fira
de
Santa
Llúcia
Navès • 7, 9, 10, 11, 13 i 23 de desembre de 2016

7|dimecres

9|divendres
10|dissabte

9 del vespre
Sala d’Esplai
Presentació del treball “Busa: la fortalesa inexpugnable” (La importància de Busa durant la
Guerra del Francès i el seu ús turístic), a càrrec de Marc Segués Codina
10 del vespre
Sala d’Esplai
Teatre amb l’obra “Pastorsecs” a càrrec del Grup de Teatre Coll d’Arques de Navès
4 de la tarda
Sala d’Esplai
Espectacle infantil amb Queviures deParranda. “Benvinguts a la nostra botiga, on hi tenim paEs
perines d’animació, cançons d’oferta, assortit variat de contes, diversió a pes, danses a 2x1 i jocs
a granel!”
Seguidament, coca i xocolata desfeta per a tothom (entrada gratuïta)
10 del vespre
Sala d’Esplai
Teatre amb l’obra “Pastorsecs” a càrrec del Grup de Teatre Coll d’Arques de Navès

11|diumenge
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
A partir de les 10 del matí
Exhibició i demostració sobre terra de cotxes de radio control, a càrrec del Club Solsonès
Modelisme

Tirada de bitlles catalanes Fira de Santa Llúcia amb la col·laboració de Bitlles Olius
Exposició i venda de Productes Artesans i de Qualitat del Solsonès
Demostració de treballs artesans
Exposicions a la Sala d’Esplai:
• Exposició “La matança del porc”
• Treballs de Patchwork d’Alfonsa Caball
• Manualitats de l’Escola Aiguadora
• Manualitats i Patchwork de la gent de Navès
• Mostra dels vuitanta anys del començament de la Guerra 1936-1939 (cedida per l’Arxiu Comarcal
del Solsonès)
11 del matí
Missa, veneració de la relíquia i cant dels Goigs de Santa Llúcia

11|diumenge

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

Recinte ﬁral

D’11 a 2 del migdia
Castell inﬂable a càrrec del Món d’Oci

Recinte ﬁral

A partir de les 12 del migdia
Recinte ﬁral
Exhibició de Trial amb bicicleta a càrrec d’Àngel Batlle, campió del món. Show trial amb dos
pilots internacionals. Una hora abans: taller de bicicletes i circuit d’habilitats. Porta la teva
bicicleta o te la deixem! (gratuït)
11 del matí
Missa, veneració de la relíquia i cant dels Goigs de Santa Llúcia
Mi

23|divendres

Capella de Santa Llúcia

Capella de Santa Llúcia

10 del vespre
Sala d’Esplai
Concert de Nadal: “Keep Calm & Merry Christmas”, a càrrec de LleidArt Ensemble. Un conConcer
cert amb música de diferents èpoques, autors i països que ens transportarà a diferents racons del
món per celebrar i disfrutar de les festes de Nadal

Ajuntament de Navès

Associació de joves de Navès

