
FESTA DEL 
COMERÇ

COMERÇ LOCAL, GASTRONOMIA,
ACTIVITATS INFANTILS, MÚSICA, DJ,

CULTURA POPULAR I MOLTES SORPRESES !!

PARC MARAGALL

Associada a:



PROGRAMA DIUMENGE 7 de MAIG
MATÍ

11:00 h Taller de castells amb els Castellers d’Esplugues
11:30 h Exhibició de ball amb l’alumnat de Raquel Rubiales 

(Associació Amics del Barri Sud )
12:00 h Música amb el DJ Sergi Shine (funk, reggae, 80’& R’n’B)
12:30 h Ball de Gegants amb la Colla Gegantera de  Sant Just, acompanyada pel “Grup 

de gralles i tabals”
13:00 h Actuació del grup de Rumba catalana “Sandunguera”

TARDA
16:00 h “Boleros i música pel cor” Alejandra Perroni (veu), Teresa Comas (teclat)  

i Francesc Collado (baix)
16:30 h Actuació musical a càrrec de l’Escola de música Amalgama
17:00 h Espectacle i exposició d’aus rapinyaires amb “Acariciando el Aire”
18:00 h Xocolatada popular (organitza Associació de veïns del Barri Nord)
18:30 h Alegria i diversió amb el grup de percussió Bandandarà
19:00 h Lliurament de premis del Concurs d’Aparadors i sorteig dels regals
20:00 h Fi de Festa amb l’actuació del grup “Seikos”

Activitats i tallers
12:00 h Taller de cuina Japonesa a càrrec del Centre Cívic Joan Maragall
12:00 h a 13:00 h Jocs pels petits amb “Patim-Patam”
Espai amb ambients de joc lliure per a la canalla a l’estand EVA Sant Just  
(Educació Viva i Activa)
“Vine, endevina i guanya un QuintoTapa” a l’estand de (Dona i Empresa Sant Just)
16:00 h a 19:00 h Vine a jugar a “La Fira” - Jocs per grans i petits 

CONCURS D’APARADORS Des del 27 d’abril fins el 6 de maig
Vine a veure els aparadors de les botigues i establiments de La Primavera El Comerç 
Altera i vota els que més t’agradin. Entraràs en el sorteig de 3 caps de setmana per a 2 
persones. Anima’t, sortiràs guanyant! Lliurament de premis a la Festa del Comerç.

EL COMERÇ REGALA FLORS
A partir del dijous 4 de maig, comprant a les botigues associades a Desvern comerç i 
empresa, Dona i Empresa i Mercat Municipal, et regalem una planta*.
La planta es podrà recollir a la Festa del Comerç.
 *Unitats limitades, fins a esgotar existències.


