VINE A LA FESTA MAJOR
DEL FORT PIENC I
GAUDEIX DEL TEU BARRI
Dissabte 10 de juny
Plaça Andre Malraux
18:00h – 19:00h: Pallassos
Per obrir la tarda a la Plaça Andre Malraux ens
visitaran els pallassos més divertits per a fer de
les seves i divertir a petits i grans.
19:00h - 20:30h: Cuina
Taller de cuina Intercultural per a pares i fills a
càrrec dels alumnes de l’escola de Mescladís
Després et podràs menjar tot el que has fet!
20:30h - 21:30h: Bollywood
A la nit viurem una excel·lent actuació de
Bollywood per part de l’Associació Nataraja.
Al final de la seva actuació ens ensenyaran com
es ballen les seves danses amb una petita classe
per a tothom!
21:30h – 22:00h: Entrega premis
L’Associació de comerciants Eix Fort Pienc entregarà 3 premis per l’esforç i el treball dels comerços que formen el nostre barri.
Aquests premis són un reconeixement a la tasca
de tots els comerços que fan que Fort Pienc sigui
un barri dinàmic i viu.
22:00h – 23:00h: Música Brasilenya
En un ambient distés i per avançar en la nit,
us convidem a gaudir d’un concert
de Música Brasilenya.
Una actuació musical ben entretinguda.
23:00h – 00:00h: Jazz
Concert de Jazz per concloure la nit per part
dels talentosos:
“Anna Blasco & Guillem Serra Duet”.
Diumenge 11 de juny
Plaça Fort Pienc
11:00h: Timbalers
Començarem el dia amb una tamborilada per a
qui encara vagi mig adormit per part de
l’Associació Colla de diables del Casc Antic que
encendrà l’ambient i animarà a tothom.
12:00h: Castellers
Gaudirem dels castellers de les diferents colles
de Catalunya durant un matí ple de folklore
català que farà del barri una autèntica festa.

VINE A LA FIRA DE LA
SALUT, L’ALIMENTACIÓ I
EL BENESTAR, AQUEST
ANY MOLT MÉS
PER A TU!
Dissabte 17 de juny
Plaça Andre Malraux
10:00h a 20:00h
Com cada any, l’Associació de Comerciants organitza a la tardor la fira de la Salut i la Bellesa per
promoure una vida sana i saludable al barri.
Aquest any, com a novetat, volem celebrar la fira
entrant l’estiu per a encarrilar l’últim període prevacances de manera saludable i amb força i vitalitat.
A més, aquest any expandim la temàtica de la fira,
i sense prioritzar la salut, introduïm alimentació,
l’esport, la salut animal, el benestar i l’oci.
D’aquesta manera, a més dels centres de Salut, els
centres de relaxació (ioga, mindfulness...),
l’esport, les herboristeries i la medicina alternativa, també volem afegir l’alimentació i la restauració, el wellness i la salut animal.
Hi trobarem des de proves mèdiques gratuïtes,
consultes, tallers de relaxació, tot tipus de
productes d’herboristeries, activitats esportives,
degustacions i fins i tot alguna mostra de mascotes.

Vine a la Fira de la Salut,
l’alimentació i el Benestar
i gaudeix de tot el que
hem preparat!

