
PROGRAMA	  DE	  LES	  FESTES	  DEL	  BARRI	  DE	  NAVAS	  	  -‐	  	  
DEL	  8	  AL	  17	  DE	  MAIG	  DEL	  2015	  	  (01/04/2015)	  

(17/04/2015)	  

ACTIVITATS	  CONTINUADAS	  
DEL	  8	  AL	  31	  DE	  MAIG	  	  
LLOC:	  CENTRE	  CIVIC	  DE	  NAVAS	  
EXPOSICIÓ	  DE	  FOTOGRACIES	  	  "MOÇAMBIC	  ,	  UNA	  ESPERANÇA"	  	  	  
	  Organitza:	  Amizade	  Junts	  amb	  Moçambic	  
	  
DEL	  9	  AL	  17	  DE	  MAIG	  
LLOC:	  PLAÇA	  FERRAN	  REYES	  
ATRACCIONS	  PER	  PETITS	  I	  GRANS	  
	  

ACTIVITATS	  DIÀRIES	  
DIVENDRES	  8	  	  
HORA:	  21,00	  
LLOC:	  CENTRE	  CIVIC	  DE	  NAVAS	  
	  LA	  NIT	  DE	  NAVAS	  
Sopar	  de	  germanor	  de	  les	  Entitats	  i	  veïns	  del	  barri	  
Música	  i	  ball	  amb:	  GRUP	  	  SHEILA	  
	  
DISSABTE	  9	  	  
HORA:	  09,00	  
LLOC:	  PLAÇA	  FERRAN	  REYES	  	  /	  PLAÇA	  DE	  ISLANDIA	  
TRACAS	  D'	  INICI	  DE	  LA	  FESTA	  MAJOR	  
Visca	  la	  Festa	  Major	  de	  Navas	  !	  
	  
HORA:	  11,00	  
LLOC:	  ESCENARI	  JOSEP	  ESTIVILL	  
CERCAVILA	  DE	  FESTA	  MAJOR	  
Recorregut:	  Josep	  Estivill	  /	  Navas	  de	  Tolosa	  /	  Bofarull	  /	  Pl.Islandia	  /	  Espronceda	  /	  Juan	  de	  
Garay	  /	  Navas	  de	  Tolosa	  fins	  a	  Josep	  Estivill.	  (Planell	  al	  inici	  revista)	  
Participan:	  Batucada	  de	  Navas	  /	  Gegants	  de	  San	  Antoni	  de	  Vilamajor	  "Felip	  i	  Pepeta,amb	  
Grallers,	  tabals	  i	  caps	  grossos	  /	  A.E.Azimut	  /	  Abanderades	  de	  la	  Escola	  de	  Dansa	  AIMAR	  /	  
Tabalers	  "Toca	  el	  dos"	  /	  Country	  "Tot	  per	  el	  Ball"	  /	  Ludoteca	  "El	  cangur	  del	  Clot"	  -‐	  El	  Mon	  
Magic	  de	  Disney	  amb	  MIckey,	  Minnie,	  Pocayo,	  la	  Dora	  i	  la	  Kitty	  /	  Veïns	  i	  veïnes	  del	  Barri.	  ....	  
	  
	  
HORA:	  13,00	  
LLOC:	  ESCENARI	  JOSEP	  ESTIVILL	  
L'OBERTURA	  DE	  LES	  FESTES	  
Per	  la	  Presidenta	  de	  l?	  Associació	  de	  Festes	  ,	  la	  Sra,	  Carmina	  Jené.	  
-‐	  Pregó	  de	  Festes,	  a	  càrrec	  de	  la	  Sra.	  Maria	  Dolors	  Perramón	  i	  Arcalis	  (	  Directora	  del	  Institut	  
Joan	  Fuster)	  
-‐	  Homenatge	  a	  l'avi	  mes	  gran	  del	  barri.	  
-‐	  Cloenda	  d'	  acta	  a	  càrrec	  del	  Il·∙lm.	  Sr.	  RAIMOND	  BLASI,	  Regidor	  del	  Districte	  de	  Sant	  Andreu.	  
-‐	  Exhibició	  dels	  participants	  de	  la	  Cercavila.	  
	  
	  



HORA:	  	  DE	  16,00	  A	  19,00	  
LLOC:	  PLAÇA	  RODONA	  (	  Trinxant/	  Juan	  de	  Garay)	  
XOCOLATADA	  I	  JOCS	  INFANTILS	  
Organitza:	  Agrupació	  Escolta	  Azimut	  
	  
HORA:	  	  17,0O	  
LLOC:	  ESCENARI	  JOSEP	  ESTIVILL	  
EXHIBICIÓ	  DE	  BALLS	  	  
Organitza:	  	  Escola	  de	  Ball	  	  "ALL	  STEPS"	  
	  
HORA:	  	  DE	  	  17,00	  A	  21,00	  
LLOC:	  ESCENARI	  XAMFRÁ	  BISCAIA/	  PALÈNCIA	  
TARDA	  JOVE	  NAVAS	  2015.	  
-‐	  17,00	  hores	  -‐Taller	  de	  malabars	  i	  show	  de	  màgia/clown	  i	  roda	  cyr	  a	  càrrec	  de	  	  l'	  "Associació	  	  

GENTE	  COLGADA"	  del	  barri	  	  de	  Navas.	  
-‐	  19,00	  hores	  -‐	  Actuacions	  de	  cant	  i	  ball	  a	  càrrec	  de	  l'	  ESPAI	  JOVE	  GARCILASO.	  Hip	  hop	  ball,	  Sexy	  

Style,	  etc.	  
Organitzan:	  Espai	  Jove	  Garcilaso	  i	  Pla	  Comunitari	  de	  Navas	  
	  
HORA:	  22,30	  
LLOC:	  ESCENARI	  JOSEP	  ESTIVILL	  
NIT	  JOVE	  NAVAS	  2015	  !!!!!!	  
ESPECTACULAR	  CONCERT	  	  PELS	  	  GRUPS:	  "LA	  SENYORA	  TOMASA"	  I	  ELS	  GRUPS......	  
	  
DIUMENGE	  10	  
	  
HORA:	  09,00	  /	  12,00	  
LLOC:	  AVDA.MERIDIANA	  /	  PALÈNCIA.	  	  Inici	  dels	  recorreguts	  davant	  de	  la	  botiga	  BIKING	  POINT	  	  
del	  carrer	  Palència	  nº	  2.	  
MATI	  SOBRE	  RODES.	  PEDALADA	  2015	  
Organitza	  Biking	  Point.	  
Passejades	  amb	  bicicletes	  ,	  	  segons	  les	  categories	  següents:	  	  
-‐	  Sortida:	  09,00	  hores	  Recorregut	  B.T.T.	  (21	  Km.)	  Nivell	  MIG	  
-‐Sortida:	  12,00	  hores.	  Pedalada	  (7,2	  km).	  
Veure	  itineraris	  	  als	  planell	  al	  final	  de	  les	  activitats.	  Participació	  gratuïta.	  	  
	  
HORA	  :	  11,30	  	  
LLOC:	  PARROQUIA	  SANT	  JOAN	  BOSCO	  
MISSA	  DE	  FESTA	  MAJOR	  
Oficiada	  per	  el	  Rector	  	  	  Miquel	  Àngel	  Calavia.	  Ofrena	  Floral.	  
	  
HORA:	  DE	  12,00	  A	  14,00	  
LLOC:	  PLAÇA	  D'	  ISLANDIA	  
MOSTRA	  D'ARTISTES	  DE	  NAVAS	  
Activitat	  on	  artistes	  individuals	  o	  d'Equipaments,	  Serveis	  i	  Entitats	  del	  Districte	  mostren	  els	  
seus	  treballs	  artístics.	  
Organitza	  Pla	  Comunitari	  
	  
	  
	  



HORA:	  12,30	  
LLOC:	  ESCENARI	  JOSEP	  ESTIVILL	  
CONCERT	  amenitzat	  per	  la	  ORQUESTRA	  "AMIC	  S	  DE	  LA	  MÚSICA".	  Els	  clàssics	  de	  la	  música	  
moderna	  (segle	  XX).	  Dirigida	  per	  la	  Sra.	  Angelina	  	  Oliva.	  
	  
HORA:	  18,00	  
LLOC:	  ESCENARI	  JOSEP	  ESTIVILL	  
ESPECTACULAR	  ACTUACIÓ	  	  
DE	  "JOAN	  CHAMORRO	  VOCAL	  QUARTET	  &	  JOAN	  MAR	  SAUQUE"	  
Juan	  Chamorro,	  contrabaix,	  saxo	  tenor	  i	  direcció	  musical.	  
Andrea	  Motis,	  trompeta,	  saxos,	  veu	  i	  caixa	  
Rita	  Payes,	  trombo	  i	  veu	  
Joan	  Mar	  Sauque,	  trompeta.	  
Josep	  Traver,	  guitarres.	  
	  
HORA:	  20,00	  
LLOC:	  ESCENARI	  JOSEP	  ESTIVILL	  
EXHIBICIÓ	  DE	  BALL	  DE	  SALÓ	  I	  LLATINS	  
Dirigits	  per	  Sra.	  Toñi	  /	  Lluis	  i	  Marina	  
Organitza	  Associació	  de	  Veïns	  de	  Navas	  
	  
DILLUNS	  11	  
	  
HORA:	  16,30	  
LLOC:	  CASAL	  DE	  LA	  GENT	  GRAN	  DE	  NAVAS	  
HOMENATGE	  A	  LA	  GENT	  GRAN.	  
	  Ball	  de	  Festa	  Major	  i	  repartiment	  de	  premis.	  
Organitza	  Casal	  de	  la	  Gent	  Gran	  de	  Navas	  
	  
HORA:	  	  18,00	  
LLOC:	  ESCENARI	  JOSEP	  ESTIVILL	  
EXHIBICIÓ	  DE	  BALLS	  D'ANIMACIÓ	  
Dirigits	  per	  Bienvenido	  López.	  	  
Organitza	  Associació	  de	  Veïns	  de	  Navas	  
	  
HORA:	  	  21,00	  
LLOC:	  PARROQUIA	  SANT	  JOAN	  BOSCO	  
EXTRAORDINARI	  CONCERT	  	  DE	  GOSPEL.	  
Pels	  grups	  "	  OVNIS	  SINGERS	  ".	  
Dirigit	  per	  Sr.	  Albert	  Vidal.	  
ENTRADA	  GRATUÏTA	  
	  
DIMARTS	  12	  
	  
HORA:	  21,00	  
LLOC:	  PARROQUIA	  SANT	  JOAN	  BOSCO	  
CONCERT	  DE	  MÚSICA.	  
Amb	  la	  Banda	  "Simfònica	  de	  Roquetes"	  
Diriguida	  pel	  Mestre	  Vicenç	  Navarro.	  
ENTRADA	  GRATUÏTA	  



	  
DIMECRES	  13	  
	  
HORA:	  DE	  17,00	  A	  19,00	  
LLOC:	  CARRER	  JOSEP	  ESTIVILL	  
STREETBALL,	  Activitat	  esportiva	  per	  a	  nen	  de	  4	  a	  14	  anys.	  Organitza	  CTAF	  Centre	  d'allotjament	  
temporal	  per	  a	  families)	  
TALLER	  DE	  MANUALITATS.	  Organitza	  ABD	  (	  Habitatges	  amb	  serveis	  per	  a	  gent	  gran	  de	  Navas)	  
TALLER	  DE	  MOVIMENT.	  Per	  a	  nens	  de	  0	  a	  4	  anys.	  Organitza	  EBM	  (Escola	  Bressol	  Municipal	  de	  
Navas)	  
Organitzan:	  Equipament	  Navas	  -‐	  Ajuntament	  barcelona	  
	  
HORA:	  18,00	  
LLOC:	  CENTRE	  CIVIC	  	  DE	  NAVAS	  
ACTUACIÓ	  de	  petit	  grup	  d'alumnes	  de	  la	  Escola	  de	  Música	  de	  Sant	  Andreu.	  
Dirigits	  per	  la	  Sra.	  Mireia	  Quintana.	  
ENTRADA	  GRATUITA.	  
	  
HORA:	  21,00	  
LLOC:	  PARROQUIA	  SANT	  JOAN	  BOSCO	  
GRAN	  ACTUACIÓ	  DE	  "L'ORFEO	  LA	  LIRA	  DE	  SANT	  ANDREU"	  
Director	  Sr.	  Carles	  Grébol	  	  i	  Cervera	  
ENTRADA	  GRATUITA.	  
	  
DIJOUS	  14	  
	  
HORA:	  18,00	  
LLOC	  :	  ESCENARI	  JOSEP	  ESTIVILL	  
PASSAREL·∙LA	  DE	  LA	  MODA	  A	  NAVAS.	  
	  Gran	  desfilada	  de	  models	  de	  la	  nova	  temporada,	  juvenil,	  talla	  gran	  i	  secció	  de	  senyora.	  
Desfilan	  senyores	  del	  barri,	  joves	  del	  Centre	  Obert	  don	  Bosco	  i	  joves	  de	  l'Escola	  Lesma	  d'	  
hostesses.	  	  
Organitza	  Modes	  Laia	  i	  Modes	  Onix.	  
Dirigeix	  Sra.	  Carmina	  i	  filles.	  
	  
HORA	  20,00	  
LLOC:	  CENTRE	  CIVIC	  NAVAS	  
MUSICA	  >	  BCN	  
"CINC	  DONES	  DE	  METALL".	  Recorregut	  pels	  clàssics	  a	  través	  d'un	  quintet	  de	  metalls	  (música	  
clàssica).	  Organitza	  Centre	  Cívic	  Navas	  
ENTRADA	  GRATUITA	  
	  
HORA:	  19,30	  
LLOC:	  ESCENARI	  JOSEP	  ESTIVILL	  
DIADA	  SOLIDARIA.	  
Per	  les	  :	  O.N.G.	  AMIZADE	  JUNTS	  AMB	  MOÇAMBIC	  	  i	  O.N.G.PRODEIN	  (Argentina)	  2º	  projecte	  de	  
panificadora.	  
Hi	  haurà	  sorteig	  de	  regals	  donats	  per	  les	  botigues	  del	  barri.	  
Actuació	  del	  GRUP	  ZARZUELUM,	  amb	  una	  selecció	  de	  cançons	  de	  sarsuela,	  catalanes	  i	  
espanyoles	  .	  



	  
HORA:	  21,00	  
LLOC:	  PARROQUIA	  SANT	  JOAN	  BOSCO	  
ACTUACIÓ	  DE	  L'	  ESCOLA	  "MUSICANT"	  
Amb	  la	  participació:	  
1)	  Coral	  Infantil	  (edat	  entre	  12	  i	  16	  anys)	  
2)	  Coral	  de	  pares.	  
Dirigits	  per	  la	  Sra.	  Eulalia	  Casso	  
ENTRADA	  GRATUITA	  
	  
DIVENDRES	  15	  
	  
HORA:	  16,30	  
LLOC:	  CASAL	  DE	  LA	  GENT	  GRAN	  
CINE	  FORUM.	  	  
Amb	  distreta	  pel·∙lícula	  	  "DIOS	  MIO,	  ¿QUÉ	  TE	  HEMOS	  HECHO?	  
Coordina	  M.	  Josep	  Mascaró.	  
	  
HORA:	  18,00	  
LLOC:	  ESCENARI	  JOSEP	  ESTIVILL	  
Escola	  de	  DANSA	  AIMAR	  amb	  els	  grups	  "INQUIETUT	  "I	  "TRAVESURAS"	  
	  
HORA:	  20,30	  
LLOC:	  PLAÇA	  DE	  LA	  MAINADA.	  
CORREFOC	  
Pel	  	  barri.	  I	  espectacle	  de	  Focs	  a	  la	  Plaça	  Ferran	  Reyes.	  
Organitza	  Diables	  del	  Clot.	  
Recorregut:	  Plaça	  Mainada	  /	  Juan	  de	  Garay	  /	  Navas	  de	  Tolosa	  /	  Murcia	  /	  Biscaia	  /	  Bofarull	  /	  
Pl.Islandia	  /	  Espronceda	  /	  Pl.Ferran	  Reyes	  (Planell	  del	  recorregut	  al	  inici	  revista)	  
	  
HORA:	  21,30	  
LLOC:	  CARRER	  JOSEP	  ESTIVILL	  
SOPAR	  POPULAR.	  
Tu	  	  et	  portes	  el	  menjar	  i	  nosaltres	  posem	  el	  vi.	  	  
Postres	  gratuïts,	  gentilesa	  	  Forn	  del	  Barri.	  
	  
HORA:	  22,30	  
LLOC:	  ESCENARIO	  JOSEP	  ESTIVILL	  
BALL	  POPULAR	  
Orquestra	  PARFILLS	  
	  
DISSABTE	  16	  
	  
HORA:	  De	  10,00	  a	  21,00	  
LLOC:	  PASEIG	  MARAGALL.	  Acera	  Sant	  Andreu	  del	  carrer	  Sant	  Antoni	  María	  Claret	  fins	  carrer	  
Olesa.	  
FIRA	  MEDIEVAL.	  
Amb	  ambientació,	  cercaviles,	  parades	  artesanals,	  animació	  infantil	  i	  d'	  altres.	  
Organitza	  Eix	  Maragall	  	  
	  



	  
HORA:	  De	  10,00	  a	  21,00	  
LLOC:	  CARRER	  TRINXANT	  	  DESDE	  JOAN	  DE	  GARAY	  AL	  PASSEIG	  MARAGALL	  
FIRA	  DE	  COMERÇ	  AL	  CARRER.	  
Organitza	  Eix	  Maragall	  
	  
HORA:	  10,00	  
LLOC:	  PLAÇA	  FERRAN	  REYES.	  
GRAN	  SARDINADA	  POPULAR	  
Organitza:	  Club	  Esportiu	  Rapid	  Bosco.	  
	  
HORA:	  11,00	  A	  13,00	  
LLOC:	  PATI	  INSTITUT	  JOAN	  FUSTER	  
JOCS	  I	  TALLERS	  PER	  INFANTS	  	  
Organitza	  Centre	  Obert	  Don	  Bosco	  /	  Centre	  Juvenil	  Meridiana.	  
	  
HORA:	  11,00	  
LLOC:	  PLAÇA	  FERRAN	  REYES	  
ACTUACIÓ	  DE	  LA	  GUARDIA	  URBANA	  
Motos	  i	  cotxes.	  
	  
HORA:	  11,30	  
LLOC:	  CRUÏLLA	  CARRER	  TRINXANT/	  CARRER	  JUAN	  DE	  GARAY	  
MASTER	  CLASS	  DE	  ZUMBA	  a	  càrrec	  del	  Dir	  Maragall	  i	  la	  col·∙laboració	  amb	  l'	  Escola	  Emili	  
Juncadella	  en	  el	  seu	  75è	  aniversari.	  
Organitza	  :	  Dir	  Maragall	  i	  la	  Escola	  Emili	  Juncadella	  .	  
	  
HORA:	  12,30	  
LLOC:	  CARRER	  JOSEP	  ESTIVILL	  
EXHIBICIÓ	  DE	  DANSA	  a	  càrrec	  de	  l'	  ESCOLA	  ROGER'S	  DE	  CERDANYOLA	  DEL	  VALLES	  
Directors:	  Manel,	  Teresa	  i	  Eli	  
	  
HORA:	  14,00	  
LLOC:	  PATI	  DEL	  INSTITUT	  "	  JOAN	  FUSTER"	  
PAELLA	  .	  (Bi-‐centenari	  Joan	  Bosco).	  Preu	  Tiquet	  10,-‐	  euros.	  
Organitza	  Parròquia	  Sant	  Joan	  Bosco	  
	  
HORA:	  17,00	  
LLOC:	  CARRER	  JOSEP	  ESTIVILL	  
FESTA	  INFANTIL.	  
Xocolatada	  a	  càrrec	  del	  Menjador	  Social	  Meridiana	  
CIA.	  TRES	  PER	  RES	  -‐	  CLOWN'S	  MÚSIC	  FESTIVAL.	  
Col·∙laboració	  del	  SUPERCAT	  	  CAPRABO	  -‐	  PÀLENCIA	  
	  
HORA:	  21,00	  
LLOC:	  CARRER	  JOSEP	  ESTIVILL	  
TRADICIONAL	  BUTIFARRADA	  
Preu	  6,00	  euros.	  (	  botifarra	  +	  beguda	  +	  postra)	  
Postres	  obsequi	  de	  Forn	  Giralt.	  	  
	  



	  
	  
HORA:	  22,30	  
LLOC:	  ESCENARI	  JOSEP	  ESTIVILL	  
BALL	  AMB	  L'ORQUESTRA	  "SWING	  LATINO"	  
	  	  
DIUMENGE	  17	  
	  
HORA:	  De	  10,00	  a	  21,00	  
LLOC:	  PASEIG	  MARAGALL.	  Acera	  Sant	  Andreu	  del	  carrer	  Sant	  Antoni	  María	  Claret	  fins	  carrer	  
Olesa.	  
FIRA	  MEDIEVAL.	  
Amb	  ambientació,	  cercaviles,	  parades	  artesanals,	  animació	  infantil	  i	  d'	  altres.	  
Organitza	  Eix	  Maragall	  	  
	  
	  
HORA:	  10,00	  
LLOC:	  PLAÇA	  FERRAN	  REYES	  
CAMPIONAT	  DE	  PETANCA	  
Per	  a	  tots	  els	  veïns	  del	  barri,	  amb	  trofeus	  pels	  guanyadors.	  
Organitza	  Club	  Esportiu	  Rapid	  Bosco.	  
	  
	  
HORA:	  12,00	  
LLOC:	  ESCENARI	  JOSEP	  ESTIVILL	  
BALLADA	  DE	  SARDANES	  
Amb	  la	  COBLA	  POPULAR	  
	  
HORA:	  18,00	  
LLOC:	  ESCENARI	  JOSEP	  ESTIVILL	  
GALA	  DE	  LA	  DANSA	  CATALANA	  
A	  càrrec	  del	  Esbart	  Gaudi	  -‐	  Escola	  Dansa.	  
	  
HORA:	  20,00	  
LLOC:	  ESCENARI	  JOSEP	  ESTIVILL	  
EXPECTACULAR	  CANTADA	  D'	  HAVANERES.	  
Amb	  el	  	  Grup	  "XARXA"	  	  
RON	  CREMAT.	  Pel	  	  mestre	  	  JUAN	  RUIZ.	  
	  
HORA:	  22,30	  
LLOC:	  PLAÇA	  FERRAN	  REYES.	  Pistes	  de	  Petanca	  
CASTELL	  DE	  FOCS.	  
	  
	  

BONA	  FESTA	  MAJOR	  !!!!!!!	  
	  
	  
	  
	  
	  


