




EL PONT TIBETÀ I 
LA TIROLINA DE LA 
MONACALIA INFANTIL
El laberint del carrer Sant Benet
Puja des del carrer Nou pel laberint 
del carrer Sant Benet o carrer de 
França.

Plaça Aguilar
Vine a pujar a la tirolina i pont tibe-
tà més gran de la Monacàlia
Pintacares, tresors amagats, castells 
amb jocs de fusta, tallers d’escuts 
medievals, catapultes, jocs de màgia i 
moltes coses més.

Carrer Ample
El corral del monestir:  cabres, 
porcs, oques i un ase
Uns animals de corral ben a prop teu.

Carrer Sant Benet / Plaça Aguilar
La taverna dels joves pels pares i 
mares que tenen els seus fills a l’espai 
infantil. Música en directe.

Exposició de dibuixos del monestir 
de Sant Benet de Bages i dels nobles 
Sal.la i Ricardis i maquetes de cas-
tells realitzades pels alumnes de l’Es-
cola Pública Catalunya de Navarcles.

 
LA FIRA DE L’ABAT: 
ATRACCIONS DE FIRA
Seran al final del carrer Pau Claris 

LA FIRA DE L’ABAT:  
LA VIDA I LA CULTURA 
MONACAL
Església parroquial
La màgia de l’església de Navarcles 
il·luminada amb espelmes.
Audiovisual sobre l’església de Na-
varcles i les relíquies de Sant Valentí 

Puja al campanar de Navarcles. 
Una vista excel·lent sobre Sant Benet 
(cada mitja hora de 10.30 a 13.30 i de 
17 a 19.30) Preu: 2 euros (Fins a 8 anys 
gratuït)

Eines de pagès en el camí de 
l’església

 
LA FIRA DE L’ABAT: 
LES FEINES D’ABANS
Carrer Ample fins a la plaça de 
l’Església
FEINES D’ABANS. FER LA BUGADA, 
EL SABÓ, ELS PERFUMS I LES MEL-
MELADES O FER UN MATALÀS
Escenes teatralitzades sobre la vida 
quotidiana
Hi trobareu:  com tenyir la roba amb 
elements naturals, rentar-la, escla-
rir-la, estendre-la o com fer lleixiu. 

LA FIRA DE L’ABAT:  
DELS BLATS QUE  
SE’N FA PA
Plaça Sant Valentí
El funcionament d’una màquina  
de batre
Com es feia un paller, com el blat es 
convertia en farina, els tipus de farina 
i el pa acabat de fer.





LA FIRA DE L’ABAT: 
LA RELACIÓ DE 
NAVARCLES  
I SANT BENET
(Recreació històrica)
Plaça de la Vila 
Representacions teatrals

No volem dependre de Sant Benet
En el segle XIX, Navarcles va decidir 
que volia dependre de la Corona i no 
del monestir.

Sant Benet, el nostre senyor, a qui 
paguem el delme
Durant el segle XVI cada any hom 
havia de pagar al monestir una part 
de la collita.

La fundació de Sant Benet de Bages: 
el casament de Sal·la i Ricardis
 (Vegeu horaris en el quadre adjunt)

En la darrera representació del casa-
ment de diumenge a la tarda Pro-
clamació de la persona que farà de 
Ricardis  els anys 2019 i 2020.

Entre actuació i actuació teatrals
Carmina Burana, història de Zín-
gares, ball de bugaderes, ball de 
verema, batukada...

Presentació de la música de la 1ª 
dansa  que ha de formar part de la 
banda sonora de la Monacàlia com-
posada per Pere Tió. Aquest any la 
dansa renaixentista.

LA FIRA DE L’ABAT:  
LA TAVERNA DE 
MONACALIA, L’ESPAI 
GASTRONÒMIC
Darrere de l’Ajuntament  
El refetor del monestir, la taverna i 
el celler monacal 

Rostida gegant del porc

Elaboració de botifarres de la ma-
tança del porc (botifarra blanca, 
botifarra negra, botifarra del perol, 
cansalada...). Pots comprar 1/2 m o 1 
m de botifarra acabada de fer!
En aquest espai es pot esmorzar, di-
nar o sopar amb porc rostit, botifar-
ra o altres, acompanyat amb postres 
del monestir. 
Reserves: 629 286 232 

 
Diumenge, a les 12 del migdia,  
darrere de l’Ajuntament
2a Mostra de vins fets a casa de 
Navarcles
Diversos elaboradors presenten els 
seus vins. 
Col·laboració: 2 euros 

LA FIRA DE L’ABAT:  
ESPECTACLES 
ITINERANTS  
I DE CARRER
Desfilada nupcial de Sal·la i Ricar-
dis, acompanyats de nobles, cava-
llers i soldats.
Batukada de l’Escola Municipal de 
Música
Ball de Zíngares
Ball de bugaderes i ball de verema.

Els crits dels venedors ambulants
Durant el dia passaran per Navarcles 
oferint els seus productes un esmolet 
de ganivets i tistores, un comprador 
de pells de conills, un paraigüer que 
ven i repara paraigües, rememorant 
com es feia abans.





Gastronomia monacal
Els restaurants de Navarcles oferei-
xen a tots els visitants durant els dos 
dies de fira un menú monacal inspi-
rat en les receptes que els monestirs 
han anat elaborant al llarg del temps. 

Reserveu taula.
Restaurant Ca l’Agustí 93 8310530
Restaurant Muntané 93 8310440 
Restaurant Patoi 93 8310028
 
Experiències amb tastos monacals 
Dijous, 12 d’abril, a les 8 del vespre
Teatre/Auditori Agustí Soler i Mas

Vine a experimentar,  degustar 
i muntar-te el teu plat monacal, 
acompanyat amb cava del Bages

Els restaurants de Navarcles (Restau-
rant Agustí, Can Patoi, Cal Muntané) 
i la Fundació Alícia- Món Sant Benet 
us explicaran els ingredients i l’elabo-
ració dels diferents plats inspirats en 
la cuina monacal i cadascú es podrà 
preparar el seu tast.

També et podràs fer el teu còctel de 
cava i tast de cafès diferents.

Cal apuntar-se als restaurants o a 
l’Ajuntament fins al 10 d’abril

Places limitades

Col·laboren: Restaurant Agustí, Can 
Patoi, Cal Muntané, Fundació Alícia i 
Món Sant Benet.

LA FIRA DE L’ABAT: ALTRES ACTIVITATS 

Plaça Clavé 
Fora muralles
Espai d’actuacions dels 
diversos grups
(Vegeu horaris en el 
quadre adjunt)

Carrer Nou
L’obrador dels monjos
Parades d’imatges reli-
gioses, escuts heràldics, 
encens, perfums, cerà-
mica, brodats, espel-
mes, entre d’altres.

Carrer Jesús 
El rebost del monestir
Fruites confitades, 
coques, xocolata, her-
bolaris, codonyat, vins, 
licors...

FIRA DE L’ABAT. LES PARADES AL CARRER

Concurs de Pesca “Fira de l’Abat”
Diumenge, dia 15 d’abril
Hora: de 9 a 13 hores
Lloc: El riu Calders i el riu Llobregat 
Concentració al carrer Diputació, 18, 
a les 6 del matí.

Trobada d’Autocaravanes
Tots els autocaravanistes que 
vulguin venir a la festa seran ben 
acollits a l’àrea d’autocaravanes.

XIX trobada de col·leccionistes  
de plaques de cava de la Catalunya 
central
Diumenge, dia 15 d’abril
Hora: de 10 a 13.30 hores 
Lloc: Parc Marcel·lí Monrós  
Aquest any a més de la xapa, dedi-
cada a Monacàlia, el tap de l’ampolla 
estarà personalitzat i portarà imprès 
el grafisme de la xapa. Una proposta 
original.





Dissabte 14
	 	 Plaça	de	la	Vila	 Darrera	de	l’Ajuntament	 Plaça	Església
Matí
	 11:00	 	 Zíngares:	Històries	de	zíngares
	 11:30	 Teatre:	Dependre	de	la	Corona
	 12:00	 Zíngares:	Històries	de	zíngares	
	 12:30	 Teatre:	Cobrament	del	Delme	
	 13:00	 Carmina	Burana	 	 Zíngares:	Històries	de	zíngares	
	 13:30	 Teatre:	Casament	Sal·la	i	Ricardis	

Tarda
	 17:00	 	 Ball	de	bugaderes	i	verema	 Zíngares:	Històries	de	zíngare
	 17:30	 Teatre:	Dependre	de	la	Corona
	 18:00	 Ball	de	bugaderes	i	verema	 Zíngares:	Històries	de	zíngares
	 18:30	 Teatre:	Cobrament	del	Delme	
	 19:00	 Carmina	Burana	 	 Ball	de	bugaderes	i	verema	
	 19:30	 Teatre:	Casament	de	Sal·la	i	Ricardis	 	 Zíngares:	Històries	de	zíngares

Diumenge 15
	 	 Plaça	de	la	Vila	 Darrera	de	l’Ajuntament	 Plaça	Església
Matí
	 11:30	 Teatre:	Dependre	de	la	Corona	 	
	 12:00	 	 	 Escola	de	Música
	 12:30	 Teatre:	Cobrament	del	Delme	 	 Escola	de	Música
	 13:00	 Carmina	Burana	
	 13:30	 Teatre:	Casament	Sal·la	i	Ricardis	

Tarda	
	 17:00	 	 Ball	de	bugaderes	i	verema
	 17:30	 Teatre:	Dependre	de	la	Corona
	 17:45	 	 	 Escola	de	música
	 18:00	 Ball	de	bugaderes	i	verema	
	 18:15	 	 	 Escola	de	música
	 18:30	 Teatre:	Cobrament	del	Delme	
	 19:00	 Carmina	Burana	 	 Ball	de	bugaderes	i	verema
	 19:30	 Teatre:	Casament	de	Sal·la	i	Ricardis





10% de dte en totes les 
visites al monestir i a 
la Fundació Alícia de 
Món St Benet.
Vàlid per a 2 persones del 14 d’abril al 
15 de setembre de 2017.

Reserva prèvia: 93 8759401

www.monsantbenet.com

CUPONS 
DESCOMPTE

Cap d’aquests cupons no 
és acumulable

1€ de descompte
MONACAL NEN
(pel tiquet sencer de l’activitat)
Lloc: Plaça Aguilar
(no és vàlid per a activitats soltes)

0,50€ de descompte
PUJAR AL CAMPANAR
Tiquets a peu de campanar.
(cada mitja hora de 10.30 a 13.30 i de 
17 a 19.30)

0,50€ de descompte
En comprar una ampolla de cava 
amb placa de la Fira de l’Abat. 
Lloc: taverna 
(darrere de l’Ajuntament)

0,50€ de descompte
Menú el rostit de la porcella dinar, 
esmorzar o sopar. 
Lloc: taverna 
(darrere de l’Ajuntament)



Organitza: Comissió Fira de l’Abat Navarcles i Ajuntament de Navarcles

Col·laboració: Mapamundi Produccions / Coordinació teatre: Grup Teatre Navarcles

Col·laboren: Parròquia de Santa Maria de Navarcles / Colla de Geganters i Grallers 
/ Escola de Música i Arts Navarcles-Sant Fruitós / Ballet jove de Navarcles / Grup de 
col·leccionistes de plaques de cava de Navarcles / UBIC Navarcles / Comissió de Fes-
tes / Associació Navarclina de Pesca / Fundació Alícia / Món Sant Benet / Consell de 
Joves i Consell d’Adolescents / Restaurants Agustí, Muntané, Patoi/ AVES / Associa-
ció de Protecció Civil de Navarcles / Brigada Municipal i Vigilants Municipals / Grup 
de Zíngares de l’Esbart Manresà / Esbart Dansaire Navarclí  / Cansaladeria Singla   / 
Lleure 2000 /  Mestres i alumnes de l’Escola Catalunya.

Agraïment: A tots els voluntaris que d’una manera o altra participen perquè la festa 
esdevingui un gran acte col·lectiu.

Informació: Ajuntament de Navarcles  93 831 00 11 / www.monacalia.cat

Col·laboració: Diputació de Barcelona / Àrea de Desenvolupament Econòmic Local


