
NOTES

Resta del calendari d’activitats consulteu la programació
avsantnarcis.entitatsgi.cat

15a MARXA POPULAR (10 i 5 qui-
lòmetres) - 15 DE MAIG DE 2016
• Les inscripcions es faran el
mateix dia a 2/4 de 9 del matí,
davant del centre cívic o bé onli-
ne fins al dia 13 de maig a la web
de l’Associació (http://avsantnar-
cis.entitatsgi.cat), on també tro-
bareu les bases.

• Sortida a la Plaça de l’Assumpció
a les 9 del matí.

• Preu de la inscripció: Cursa 10
km: 10 euros (online anticipada)
o 12 euros el mateix dia. 

TEATRE “LA PEDRERA – Facom9”
31 DE MAIG, 5 i 11 DE JUNY DE
2016

• Entrada gratuïta. Aforament limi-
tat.

• No recomanat per a menors de
12 anys.

• Passats 5 minuts de l’horari d’ini-
ci de l’obra es tancaran les por-
tes del teatre.

12a BOTIFARRADA POPULAR - 
3 DE JUNY

• Només cal portar gana.
• Venda de tiquets: Centre Cívic
Sant Narcís (recepció i bar) i
bodega El Celler de Sant Narcís.

• Botifarres limitades.
• Preu del tiquet adult: 12 euros: si
es compra el mateix dia (i queden
botifarres). 10 euros: venda anti-
cipada.

• Preu del tiquet infantil: 8 euros: si
es compra el mateix dia. 6 euros
venda anticipada.

• Venda anticipada fins el dia
2/06/16

5es MATINADES CAS[S]OLANES - 
4 DE JUNY 

• Tens cassola? Tambor? Gralla?
Flauta? Desperta tot el barri fent
fressa, enrenou, xerinola i músi-
ca, en un recorregut per carrers
de Sant Narcís.T'esperem a les
10 del matí a la Plaça
Assumpció! No hi faltis!

3r MERCAT DE SEGONA MÀ - 4 DE
JUNY 

• Trobareu les bases i la butlleta
d’inscripció que trobareu a la
recepció del Centre Cívic Sant
Narcís ó a la web de l’AV Sant
Narcís.

• L’organització facilitarà per a cada
parada una taula, tres cadires i
una bossa per a la brossa.

• Places limitades: només 30 para-
des.

• L’horari de descàrrega serà de 9 a
10 del matí.

• Preu d’inscripció: 3 euros.

27è CONCURS INFANTIL DE DIBUIX
-  4 JUNY

• El tema és: DIBUIXO EL BARRI
• Els participants s’hauran d’ins-
criure el mateix dissabte dia 4 de
juny, de 2/4 de 10 a 11 del matí,
a la plaça de l’Assumpció, davant
del Centre Cívic Sant Narcís. 

• L’organització lliurarà els fulls per
als dibuixos en fer la inscripció.

• Cal que cada participant porti els
estris per dibuixar i/o pintar (s’ac-
cepta qualsevol tècnica). 

• La mainada que participi en el
concurs haurà de fer el dibuix
sense l’ajuda de cap adult. 

• Els dibuixos es podran entregar
fins a 2/4 de 12 del matí a la
mateixa taula d’inscripcions.

• Hi haurà 6 categories:
- Fins a 3 anys - De 4 a 6 anys
- De 7 a 9 anys - De 10 a 12
anys
- Més de 12 anys - Pares, mares
i altres familiars. 

• Els premis es lliuraran el mateix
dissabte a 2/4 d’1 del migdia.

9è BALL DEL FANALET  - 
4 DE JUNY

• Es podran comprar els fanalets a
1 euro durant la sessió de ball a
la plaça.

11è PREMI LITERARI 
• Els guardons del 11è Premi
Literari de Sant Narcís 2016 es
lliuraran en el transcurs de l’acte
que se celebrarà a les 11 del matí
del diumenge 5 de juny de 2016
al Teatre del Centre Cívic Sant
Narcís.

24a ARROSSADA POPULAR - 
5 DE JUNY

• Cal portar taules, cadires, plats,
coberts i gots.

• Tiquets: Centre Cívic Sant Narcís
(recepció i bar) i bodega El Celler
de Sant Narcís.

• Preu del tiquet: 10 euros
• Places limitades.

8a BARBACOA POPULAR - 
12 DE JUNY

• L’Associació posarà les graelles i
el carbó.

• Cal que porteu taules, cadires,
plats, coberts, gots... i el que vul-
gueu menjar per fer un bon dinar
tots plegats.

7a BUTI-NIT SANT NARCÍS 
(Campionat de “butifarra”) - 
18 DE JUNY

• Les inscripcions es poden fer al
bar Sant  Narcís, al bar i la recep-
ció del Centre Cívic Sant Narcís o
bé a la web de l’Associació
(http://avsantnarcis.entitatsgi.cat)

• Cal deixar nom i cognoms dels
dos participants, nom de l'equip,
població i telèfon de contacte.

• Data límit d’inscripció: 17-06-
2016.

IMPORTANT:
• L’Associació de Veïns, com a
organitzadora de la Festa Major,
es reserva el dret de modificar els
actes programats.

• Durant el concert de dissabte a la
tarda i les havaneres de diumen-
ge, el preu per l’ús de la cadira
serà de 2 euros per persona.



Nota: Durant els dies de la Festa Major es portarà a terme una recollida solidària d'aliments.FESTA MAJOR  del barri SANT NARCÍS 2016

DIUMENGE 15 DE MAIG
15a Marxa Popular de Sant Narcís (Vegeu notes del programa)

De 8 h a 12 h. Concentració a les 8:30h a la Plaça de l’Assumpció

DIMARTS 31 DE MAIG
"Pedrera Facom9” de l’Associació Veïns Sant Narcís, amb “Que passi ràpid”

A les 21 h, al teatre del Centre Cívic (Vegeu notes del programa)

DIVENDRES 3 DE JUNY
Decorem el claustre Organitza Banc del Temps. A les 16 h, al Centre Cívic

12a Botifarrada popular A les 21 h, a la Plaça de l’Assumpció (Vegeu notes del programa)

Pregó Festa Major, a càrrec de Llibert Quer
A les 22:30 h, a la Plaça de l’Assumpció. 

Tot seguit es faran els sortejos del 12è Campionat del Món de Bèlit i del concurs “Troba la mosca”.

Nit Jove amb THE COVERS BAND i Enric LuxDj
A les 23.30 h, a la Plaça de l’Assumpció

DISSABTE 4 DE JUNY
12è Campionat del Món de Bèlit: ELIMINATÒRIA A les 9 h, als Jardins Ignasi Bosch
5es Matinades Cas[s]olanes A les 10 h, pels carrers del barri (Vegeu notes del programa)

3r Mercat de segona mà
De 10 h a 14 h, a la Plaça de l’Assumpció i voltants (Vegeu notes del programa)

“Dibuixo el barri”, 27è Concurs Infantil de dibuix
De 10 h a 12 h, a la Plaça de l’Assumpció i voltants (Per a inscripcions i detalls vegeu notes del programa)

Master Class de Zumba A les 10h, a la Plaça de l’Assumpció.

19a Fira d'Entitats A partir de les 10 h, a la Plaça de l’Assumpció i voltants

Demostració de Capoeira A partir de les 11 h, a la Plaça de l’Assumpció.

14a Fira dels pobles
(Mostra cultural i degustació de tastets gastronòmics de diferents països). A les 12:30 h, a la Plaça de l’Assumpció

12è Campionat del Món de Bèlit: QUARTS DE FINAL
A les 16 h, als Jardins Ignasi Bosch, “Camp del Bèlit” (davant del Centre Obert)

Concert Infantil SoD3
A les 17.30 h, a l’escenari de la Plaça de l’Assumpció (Hi haurà berenar per a la mainada, finalitzada l’actuació)

Concert de tarda, a càrrec de l’ORQUESTRA MARAVELLA
A les 19 h, a la Plaça de l’Assumpció

6è Sopar a la fresca A les 21 h, al carrers del barri. Taules i cadires per sopar entrepans, davant el Centre Cívic

Gran Ball de Nit amb l’ORQUESTRA MARAVELLA i Enric LuxDj
A les 23 h, a la Plaça de l’Assumpció (9è ball del fanalet i de l’escombra. Vegeu notes del programa)

4a NIT DEL GINTÒNIC A les 23 h, a la Plaça de l’Assumpció

DIUMENGE 5 DE JUNY
12è Campionat del Món de Bèlit: SEMIFINALS I GRAN FINAL

A les 10 h, als Jardins Ignasi Bosch, “Camp del Bèlit”. Tot seguit entrega de premis a l’escenari de la Plaça de l’Assumpció

Lliurament dels premis del 11è Premi literari Sant Narcís 2016
A les 11 h, al teatre del Centre Cívic i tot seguit recital poeticomusical de Sant Narcís (Vegeu notes del programa)

Missa solemne A les 12 h, a l’església

Sardanes amb la La Bisbal Jove
A les 12.30 h, a la Plaça de l’Assumpció. Tot seguit, sardana de germanor Grup Sant Narcís del mestre Enric Baró i Ribas

24a Arrossada Popular A les 14 h, a la Plaça de l’Assumpció (Vegeu notes del programa)

Teatre familiar “Que passi ràpid”, amb la companyia Pedrera Facom9
A les 17 h, al teatre del Centre Cívic

Concert de tarda: Havaneres amb el grup TERRA ENDINS
A les 18:30 h, a la Plaça de l’Assumpció (Preu ús de cadira: 2 euros)

DILLUNS 6 DE JUNY - FESTA DE LA GENT GRAN DEL BARRI
Missa de Sant Narcís A les 10 h, a l’església (Vegeu notes del programa)

Exhibició del grup de gimnàstica 
A la plaça de l’Assumpció, a les 11 h. Tot seguit Piscolabis per a tothom

Exhibició de ball del Grup Country
A la Plaça de l’Assumpció, a les 17 h.

Gran Ball de Fi de Festa: conjunt RIMEL GRUP
Tot seguit, a la Plaça de l’Assumpció

DISSABTE 11 DE JUNY
Teatre familiar “Que passi ràpid”, amb la companyia Pedrera Facom9

A les 16 h, al teatre del Centre Cívic

“Memòries de Sant Narcís”, un documental sobre la història del barri
A les 18 h, al teatre del Centre Cívic. (Organitza: Escola Mare de Déu del Mont i Associació Cultural FANG (La Volta)

DIUMENGE 12 DE JUNY
8a Barbacoa Popular

A les 14 h, a la Plaça de l’Assumpció. (Vegeu notes del programa)

DISSABTE 18 DE JUNY
7a Buti-Nit Sant Narcís 

A les 21 h, al Centre Cívic (Vegeu notes del programa)

EXPOSICIONS

Treballs COLDO
De l’1 al 4 de juny, al teatre del Centre Cívic

Treballs de patchwork i manualitats EGG
Del 3 al 6 de juny, al teatre del Centre Cívic


