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de JUNY
RUTA COMERCIAL

PERSONAL SHOPPER

MÚSICA

OFERTES GASTRONÒMIQUES

MANLLEU
ACTIVITATS
divendres de 17 a 21h/dissabte de 9 a 14h i de 16 a 22h
TRENET COMERCIAL per diferents carrers de Manlleu. Preu 1€
Gratuït presentant tiquet de compra d’un comerç de Manlleu.
divendres a les 17h i fins dissabte a les 13h (a la part alta av. de Roma)
CONCURS DE DIBUIX INFANTIL amb tres categories
per edats (de 3 a 5 anys/de 6 a 9 anys/de 10 a 12 anys)
Temàtica: “El Comerç de la part alta de l’avinguda de Roma”
CONCURS JUVENIL DE FOTOGRAFIA (de 18 a 30 anys) 3 premis
Temàtica: “El Comerç de la part alta de l’avinguda de Roma”
dissabte de 17 a 20h (a la plaça Àngela Roca)
EXPOSICIÓ DE DIBUIXOS I FOTOGRAFIES CONCURS
on podreu veure i votar les obres del concurs que més us agradin.
divendres a les 17h i fins dissabte a les 13h
MERCAT D'ART amb 10% de descompte a totes les obres
Art32 Taller de Marcs (passeig Sant Joan, 132)

divendres a les 17.30h/dissabte a les 11 i a les 17.30h
PERSONAL SHOPPER. Recorregut per diferents establiments
de la mà de Susana Gálvez, estilista de l’empresa Power your look.
Durada 1h i 30 minuts. Places limitades. Inscripció prèvia a través
del facebook del Manlleumagrada.
divendres a les 18h/dissabte a les 10h
EXHIBICIÓ DE VOL AMB DRONS (al passeig del Ter, davant del Museu)
de la mà de Roger Baulenas, fotografia. Demostració de vol, on els
més petits podran tenir el primer contacte amb aquests aparells.
divendres a les 18h
TALLER DE POESIA amb Núria Freixa, autora de Versos a Galet
Llibreria Contijoch
dissabte de 12 a 13h
TALLER DEL LLIBRE L’1 d’octubre explicat a la menuda
Llibreria Contijoch
divendres 21h (a la plaça de Dalt Vila)
Actuació musical amb LADY PITAF
divendres i dissabte de 21 a 24h BAR FOMENT
Gaudeix de la màgia mentre esperes per sopar.
dissabte a les 24h
CONCERT Tornem al Xauxa de Manlleu Versions de pop- rock
per cantar i ballar. Pub Xauxa

MARIDATGES I TASTOS GASTRONÒMICS
de la mà de Natàlia París, sommelier d’Ecovi. Places limitades.
Inscripció prèvia a través del facebook del Manlleumagrada.
Preus populars, a cada establiment. (Entre els participants se sortejarà

un tast per a dues persones a Ecovi, valorat en 30€)

divendres a les 17.30h RESTAURANT L’ORIGEN
Tast de caves maridats amb tapetes d’elaboració pròpia.
divendres a les 19h BAR FOMENT
Còctels elaborats amb vi.
dissabte a les 12h TORRES PETIT
Tast comparatiu d’anyades del 1970, 1978 i 1981.
dissabte a les 18.30h CAL BATLLE
Maridatge amb plats de primavera.
dissabte a les 20h BAR BRINDIS
Maridatge gastronòmic amb Pilster.
altres espectacles, activitats i +info al FB del manlleumagrada!

A MÉS GAUDEIX DE PROMOCIONS I
DESCOMPTES ESPECIALS ALS COMERÇOS
PARTICIPANTS consulta les promocions dels comerços al:
f manlleu m’agrada

www.manlleu.cat

@ OPEManlleu

