15 Festa del Comerç al Carrer
Al Cor d’Horta i Mercat
Dissabte 2 de juny de 2012
Als carrers: Baixada de la Plana, Tajo i Lisboa

PROGRAMA DE LA DIADA DE COMERÇ AL CARRER:
De 09:00h a 20:30h
•

Carpes dels establiments del Cor d’Horta als carrers Tajo – Lisboa i
Baixada de la Plana:

Àgata – Baixada de la Plana
Aliana - Baixada de la Plana: Presentació de la seva col·lecció en comunió
Arreglos Ana – Tajo
Ayala - Tajo
B-25 – Baixada de la Plana
Bar la Plaça - Tajo
BCN Samarretes – Tajo: Sorteig d’un lot de productes a les 20:00h amb totes
les compres del llarg del dia.
Bebe-té – Tajo: Cata de diferents tes i tasteigs de melmelades i productes de
la botiga.
Blau – Tajo
Café de les Flors – Baixada de la Plana: Degustacions de cafès gelats, tes i
granitzats. Amb terrassa al carrer.
Calçats Esmeralda – Baixada de la Plana
Cansaladeria Grau – Tajo
Carme Marti – Tajo
Centre d'Espinologia BCN – Baixada de la Plana: Demostracions de les
nostres activitats i serveis i revisió de la teva columna vertebral.
Children - Tajo
Collell - Tajo
Collell Selecció – Baixada de la Plana
Comercial Electrónica Horta – Baixada de la Plana: Demostració d’un
seient de massatge Shiatsu Scholl.
Conserves Dimas – Tajo
Cor d’Horta – Tajo: Vine a comprar la teva samarreta del Compra a Horta
amb el calendari solidari i el teu davantal del Mercat d’Horta dissenyat pel
Joaquim Verdú

DIR – Lisboa: realitzarem una classe demostració, de diferents coreografies,
explicades per un tècnic especialitzat, a l’escenari central del carrer Lisboa.
Veniu a moure el cos seguint els nostres passos i combinacions amb el suport
musical que tenim preparat per a tu. Participa amb nosaltres !!!
Donna - Baixada de la Plana
Eixam – Tajo: Degustacions i tasteigs d’oli d’oliva, patés vegetals, llet vegetal i
més...
El Calaix de Loan – Baixada de la Plana
El Pingui Fermi – Eurograd – Tajo: Vine a conèixer el nostre pingüí Fermí
Espai Dolç – Tajo
Euromoda – Baixada de la Plana
Flors Dante – Tajo
Fruites Maribel – Tajo
Gaudí Viatges – Tajo: Gran sorteig especial de Gaudí Viatges... Te’l perdràs?
Hazlo tu - Tajo
Herbes d'Horta – Tajo: Degustacions, tasteigs i mostres per a conèixer-nos
Herbes i Mel Gloria – Tajo: Coneixes el món de l’apicultura? Què fabriquen
les abelles? Exposició i venda de productes apícoles a Herbes i Mel Glòria
Hortet Seleccions – Tajo
Imprimax Consumibles – Tajo
Joguines i regals Moliné – Tajo: Promocions del 10% de descompte durant
el mes de juny (es donaran vals per les compres). Vine a veure’ns i
aconsegueix el teu regal.
Joieria Rellotgeria Horus – Tajo: Descomptes i ofertes en rellotgeria per
aquesta diada
Kinapinta – Tajo
La Coquette - Tajo
L'altra Julia - Tajo
Lodiz – Tajo
Merceria Dante - Baixada de la Plana
Monica S. Seguer – Tajo
Moon Make Up i Perruqueria Esther - Tajo: Talls de cabell, pentinats amb
les planxes GHD, maquillatges, dissenys de celles.... vols posar-te guapa?
Doncs vine a la carpa de Moon Make Up i Perruqueria Esther que elles
t’assessoraran.
Nautalia - Tajo

Òptica 2000 - Baixada de la Plana: Fonometries gratuïtes (mesura de la
pressió ocular per prevenir el glaucoma).
Papereria Sagitari - Tajo
Perfumeria Facial – Baixada de la Plana
Pesca Salada Melania – Tajo
Phuket - Baixada de la Plana
Piruletas - Baixada de la Plana
Punt Esport - Tajo
Rogelietto - Baixada de la Plana
Samba Brasil - Lisboa
SI… Mona – Baixada de la Plana
SPA Horta – Tajo: Regalem nits d’hotel per a dues persones amb la compra
dels nostre serveis o xecs regal. Sorteig d’SPA privat per 4 persones amb cava i
bombons. Demostracions dels nostres massatges i teràpies. Descomptes
importants en aquesta diada.
Stefano – Baixada de la Plana
Susanna Ous – Tajo: Sorteig d’una cistella amb tota la varietat d’ous que
tenim a la venda a la nostra parada. Participa !!!
T'agrada – Tajo: Visita’ns en la diada del Comerç al Carrer i aconsegueix un
10% de descompte en properes compres al nostra establiment del carrer Horta,
51-53
Tapisseria Peris – Baixada de la Plana: Vine a tapissar les teves cadires en
aquesta diada i t’oferirem un 20% de descompte.
Terra de Sabors – Tajo: Tast i degustació de productes de la nostra terra.
Tiene su Cosita – Tajo: Patrocinem l’actuació de Sevillanes que es realitzarà a
les 18:30h a l’escenari central del carrer Lisboa.
Neules Graupera - Tajo
Carpes d’entitats del barri:
Agrupament Escolta Sant Francesc Xavier: Activitats a la Ludoteca del Cor
d’Horta i Mercat
CEM Horta – Horta Esportiva: Demostracions i activitats, vine i informa’t
Espai d’acolliment El Caliu: Recollida d’aliments pel menjador social de la
parròquia de Sant Joan d’Horta.... col·labora !!!
Foment Hortenc: Exposició i presentació de les diferents activitats de la nostra
entitat.
Fundació Ciutat i Valors - Pisos Maragall: Degustació de cuscús.

Lluïsos d’Horta: Exposició i presentació de les diferents activitats de la nostra
entitat.

Al llarg del dia
•

Actuacions a l’escenari central del carrer Tajo !!!

A les 10:30h i a les 17:30h
Activitat dirigida per CEM Horta – Horta Esportiva
A les 11:00h
Mostra de Sardanes pel grup Sardanista d’Horta. Davant de l’escenari.
A les 12:00h i a les 18:30h
Activitat dirigida pel nostre associat DIR Hispà Francès. Diferents coreografies,
explicades per un tècnic especialitzat, a l’escenari central del carrer Lisboa.
A les 12:30h
Actuació de dansa a càrrec de l’escola de dansa L’escola
A les 18:00h
Actuació de sevillanes a càrrec del grup patrocinat per Tiene su Cosita
A les 19:00h
Mostra de taller de Bollywood del Centre Cívic Matas i Ramis a càrrec de
Gustavo Corral (Bollywood Dance Teacher)
A partir de les 20h
Activitat de micro obert on els apuntats a aquesta activitat demostraran les
seves dots artístiques. Realitzada per Samba Brasil

Activitats lúdiques, socials i culturals:
De 10:00h a 14:00h i de 17:00h a 20:00h
Ludoteca infantil, jocs de fusta i tallers a càrrec de l’Agrupament escolta Sant
Francesc Xavier i Fundació Ciutat i Valors - Pisos Maragall
De 10:00h a 14:00h i de 17:00h a 20:00h
Activitat d’Scalextric, tallers de màscares i de maquillatge infantil a càrrec de
Lluïsos d’Horta

D’11:00h a 14:00h i de 17:00h a 19:30h

Exposició de vehicles de Mossos d’Esquadra
Durant tot el dia:
Servei de Bar i taules de picnic als carrers Baixada de la Plana i Tajo
A partir de les 20:00h
Veniu a tastar la ja coneguda i torradeta vedella, per a tothom !!!
Durant tot el dia torrarem una vedella en directe a l’encreuament del carrer
Tajo, Baixada de la Plana i Lisboa.... veniu a tastar-la.

Programa subjecte a possibles modificacions. La organització de l’acte es
reserva el dret de modificar, ampliar o suprimir les activitats d’aquest
programa si fos convenient.

GRANS CONCURSOS
Sortejos de vals de compra !!!
Compra a qualsevol establiment del Cor d’Horta o Mercat i per qualsevol import
!!!! Diposita el tiquet de compra a la urna i aconsegueix vals de compra !!!
No t’oblidis d’entrar al Mercat i PARTICIPAR

