PROGRAMACIÓ
La banda forània (música i actuacions teatrals)

Una colla de músics ben bojos, arrosseguen el seu carro “màgic” tot liderat
per un pallasso ben trapella, que està ben decidit a deixar-se liar pels seus
col·legues de colla, l’objectiu es convertir-lo en un ase, encara de d’aquella
caixa màgica pot sortir qualsevol cosa.

Shopping
Night al
Nucli antic

Proyecto Toyiyo (música Rumba/pop)

Formació musical emergent de la ciutat, la rumba es la seva arrel per
construir cançons lleugeres, i alegres, on el dia a dia d’aquesta formació es
reflexa en tots els seus ritmes i la seva intensitat.

Eternal Dance District (danses urbanes)

Les danses urbanes ocupen els espais dels escenaris del shopping night a
través de diferents propostes de la escola Eternal Dance District, Hip Hop i
tot tipus de danses urbanes des de aquesta escola de danses local.

botigues, activitats i
ofertes fins a mitjanit

ETC Teatre

L’entitat ETC teatre, es caracteritza per ser una entitat amb afany de treballar
les arts escèniques amb un col·lectiu jove. Ja vam participar al shopping night
del 2014, i per aquesta edició han preparat un show amb més energia si cap.

La Marta Guasch, el Jose Segurado i en Killian Atoche,

són els amfitrions de cada escenari.
Tots tres escenaris estan presentats per un d’aquests actors que neixen
del Teatre Kaddish del Prat.
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--------------------------------------
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Mercat Municipal - c. Ferran Puig - c. Frederic Soler

elprat.cat/viulestiu

Hi donen suport:

FERRAN PUIG
AUTOESCUELA CORONA
1 pràctica gratuïta.
AVANTI
Descomptes especials amb
sorpreses i et convidem a
una copa de sangria de cava.
CASA VALENTINA
Emporta’t una pizza petita de Nutella
amb la compra de la teva pizza.
COTTET OPTICS
20% de descompte amb ulleres
de sol i esportives.
DRAC LLIBRES
5% de descompte i emporta’t
un regal promocional.
FONOLLOSA DONA
Descomptes especials
per a una nit especial.
FONOLLOSA HOME
20% de descompte en tots
els nostres productes i et regalem
una copa de cava.

HERBABONA

PA I COCA

20% de descompte en la linia
Fitoterapia Cosmètica.

Preus especials durant tota la nit.

INBOGA

PASSION BEAUTE
PERFUMERIA KARY

20% de descompte en tots
els nostres productes i et regalem
una copa de cava.

40% de descompte en la segona
unitat de perfumeria, cosmètica,
color, solar i complements.

LA LLAR DEL PERNIL

PEDACITO DE TI

Degustació més beguda 3 €

Grans descomptes i et convidem
a 1 copa de cava.

LUMACA
20% de descompte en tots
els productes de 10 € o més.
MADE WITH HEART
Fragàncies, cremes, maquillatges
i packs especials es vesteixen de
festa, vine a buscar el teu regal.

ROBA INTIMA AURORA
20% de descompte i et convidem
a 1 copa de cava.
TASTUM
Mini coca dolça o salada amb copa
de cava per 2,5 €

MODA ABELLÓ
Només avui 30% de descompte,
no t’ho perdis.
NOVA SAN JOSÉ
Cupcakes especials a 2 €
per a una nit d’estiu.
ONNO
20% de descompte en tots
els nostres productes.

FREDERIC SOLER
AMBAR
10% 20% i 30% dte. segons producte.
BLINDAJE
Diferents descomptes.
BODY AND HOME
20% dte. a partir de la 2a unitat
de perfum corporal, mikado o
ambient de 100 ml a granel.
DELCAR
10% dte.
HOY Y AHORA
10 i 20% dte.
OPTICA DALMAU
30% dte. en una selecció d’ulleres
de sol de temporada.
PARTY’S

MERCAT MUNICIPAL
degustació de tapes
el·laboradores amb productes
propis del mercat a 1,5 i 2 €
la unitat i servei de bar

10% 20% 30% dte. i 50%
en articles seleccionats solament
per la Shopping night.
PAULINO GONZALEZ
Diferents descomptes.
UN MÓN D’IDEES
10 i 20% dte. en diferents productes.

