
        

 
 

29 de juny SANT’S MARKET al Parc de Torreblanca 

  
Una nova oportunitat per donar a conèixer el comerç de Sant Feliu de Llobregat, Sant 

Joan Despí i Sant Just Desvern en un espai de referència del Baix Llobregat. 
  

  
Vine a vendre i a fer conèixer la teva botiga i els seus productes més enllà de l’espai 

habitual...en un entorn immillorable!!!! 
  
Informació i Inscripcions 
  
Data, horari i lloc 
  

         Dissabte 29 de juny de 2019 de 17 a 24 hores  
         Parc de Torreblanca, zona del llac  

  
Formes de participació 
  

         Comerç: venda de productes dels sectors de l’equipament de la persona i la 
llar. Espai de venda de 2 m d’ample per 3 m de fondària aproximadament. 

         Serveis: sectors d’equipament de la persona i la llar. Espai de venda de 2 m 
d’ample per 3 m de fondària aproximadament. 

         Donat que es tracta d’un esdeveniment tipus market, els serveis caldrà 
que realitzin alguna activitat a l’espai de venda i no oferir simplement 
publicitat.  
Per exemple: servei d’estètica (realitzar maquillatge,manicura…) servei 
de reformes ( trucs, instal·lacions…)             

         Espai escenari amb la realització d’activitat, com demostracions esportives, 
musicals, explica contes, tallers... 

         Degustació: venda de productes per consumir en el mateix espai. Espai de 
venda de 2 m d’ample per 3 m de fondària aproximadament. 

  
Material i serveis 
  

         Per part de l’organització: 
         Taula plegable de resina de 1, 80 x 0,60 m 
         Punt de llum 
         Il·luminació decorativa de l’espai 
         Estacionament per expositors 

  
         Per part dels participants 

         Cable allargador per arribar al punt de llum 



        

         Si necessiteu més material, haureu de portar el vostre propi mobiliari i 
amb les mides adequades per poder ubicar dins de l’espai destinat a 
cada parada. 

          Element per transport material, tipus carretó. 
          Horari de muntatge: de 13 a 16 hores 

  
  
Activitats 

         Escenari amb activitats realitzades per als propis participants inscrits 
         Àrea Metropolitana de Barcelona realitzarà l’activitat Torreblanca, nit d'estiu. 

Itinerari pel parc de Torreblanca, per conèixer el seu passat des d'època 
romana fins a l'actualitat.  

 
Inscripcions 

         Del 27 de maig al 10 de juny  
         Formulari d'inscripció obligatori AQUÍ 
         Les inscripcions a l’esdeveniment es faran per rigorós ordre d’entrada al 

formulari. Es crearà una llista d’espera de tots els comerços inscrits. 
         El 18 de juny de 2019 a les 14 hores al Parc de Torreblanca es realitzarà 

l’adjudicació de les parades per sorteig. Els establiments inscrits hauran d’estar 
presents. 

         Una vegada confirmada i adjudicada la parada, l’assistència serà obligatòria. 
         L’activitat es realitzarà si hi ha un mínim de participants. 

  
Us hi esperem!!! 
 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdTxCeqt6bJLN7HT5xYGPqKSup9B4_NKKLmz9ZxOERJpUer-w/viewform?usp=sf_link

