Zona central
Nom del teu
comerç
Eix comercial
Poblenou

Eix Comericial

Tipus d'activitat
que vols fer

Nom de
l'activitat

Descripció per a la
publicitat

Horari més
adient per tu

Infantil

Photocall
infantil

Vine a fer-te fotos i
enviar-les a les xarxes
socials.

de 11:00 a
20:00

Adults

Photocall
adults

Vine a fer-te fotos i
enviar-les a les xarxes
socials.

de 11:00 a
20:00

Zona infantil
ACTIVITATS EN LES CARPES

Nom del teu comerç

Tipus
d'activit
at que Nom de
vols fer l'activitat

Belles Arts EL
TALLER

Infantil

Quadres de sorra
Taller de sorra 20x20

De 11
a 19 h.

3€

Adamo Telecom

Adults

Activitat de Realitat
Realitat Virtual Virtual

16 a
20h

0€

Vernita Studio&Shop

TECNOLEGORIS

Descripció per a la
publicitat

Horari
més
adient
per tu Preu?

Infantil

Costura
creativa

Estampación y Costura
creativa
Monedero:
estamparemos una tela
y coseremos un
tarjetero/monedero.
Nivel inicial, de
dificultad baja

Infantil

TALLERS
ROBÒTICA I
DISSENY 3D

ROBÒTICA AMB
LEGO I BQ I DISSENY De 11
3D
a 19 h. GRATUIT

entre
las 18
y 19:30
3€ x
h
participante

ACTIVITATS INFANTILS
Tipus
Nom del teu d'activitat
Nom de
comerç
que vols fer l'activitat

Descripció per a
la publicitat

Eix
Comercial
Poblenou

Tipis de la
india

Vine a buscar i
veure els tipis i
juga en les nostres de 11:00 a
catifes
20 hores

0

Joc per nens
Diorama

Vine a trobar els
misteris dintre de la
nostra taula de
playmobil. Tindrás de 11 a
premis inmediats is 19:30

0

Eix
Comercial
Poblenou @
Aesclic

Infantil

Infantil

Horari més
adient per tu Preu?

egurs. I si ets dels
6 primers tindrás
un premi adicional.

Eix
Comercial
Poblenou &
Aesclic
Eix
Comercial
Poblenou

Etcètera

Kinder
Barcelona

Aparadors
Amagats

Vine a cercar els
nostres ninos de
Playmobil per les
botigues del barri.
Entre tots els que
encertin les 6
preguntes entraran
al sorteig de 150
euros en vals de
compra. El sorteig
es farà a les 19 de de 11:00 a
la tarda.
19:00

0

Scalextric per
a dos

Vine a competir
amb nosaltres amb
la nostra carpa de de 12 a 15 i
slot d'scalextric.
de 17 a 20

0

Infantil

MasterClass
de ukelele
amb Mr.Fúria

"Ukelé Là Là" és
un preciós llibre
que ensenya a
tocar aquesta
diminuta guitarra

Infantil

Kinder Barcelona
presenta:
"Storytelling in
Cuentacuentos English" por la
en Inglés
educadora Cara

Infantil

Infantil

11 del matí

gratuït

11.30h

0

Zona adults
Nom del teu
comerç
DVI
VINOTECA

LLibreria
Etcètera

Tipus
d'activitat
que vols fer

Nom de
l'activitat

Descripció per a Horari més
la publicitat
adient per tu Preu?

Adults

L'art del tast:
inicia't a la
cata de vins

Apren a tastar
vins amb el DVI

El barri de la
plata

Julià Guillamon
conversarà (i
signarà
exemplars) de la
seva última
novel·la EL
BARRI DE LA
PLATA
acompanyat dels
amics del Arxiu
Històric del
Poblenou, que
ens parlaran de
les properes
publicacions
sobre el Barri.

Adults

13h a 14h

de 12 a 1

5€

gratuït, com
sempre,
som
l'Etcètera

Belles Arts EL
TALLER

Eix comercial

Vibracions

Eix Comercial
Poblenou

Eix Comercial
Poblenou

Adults

Adults

Adults

Adults

Adults

Mandales de
sorra

Quadre de sorra
de 38 x 46
(mandala)

de 18 a 20 h.

10€

Posa la teva
música amb
Jukebox

Podràs utilitzar
una màquina
original de l'any
1957. Aquesta
màquina
anomenada
ROCKOLA
TEMPO ens
permetrà viatjar
als anys 60.

9 passis
(durant els 15
primers
minuts de
cada hora.)

0

Tuppersex

Productes eròtics
per gaudir sols/es
o en companyia
12-13h

Exposició El
Comerç al
barri

Els antics
comerços del
barri
Els antics
formulats en
comerços del barri fotos a
formulats en fotos aquesta
a aquesta
exposició De
exposició
11:00 a 20:00

Músiques de
les decades

Escolta prenent
un mos música de
diferents etapes
de les músiques.

Gratuit

Cada hora de
15 minuts a
les hores
puntuals
Gratuït

0

