
MARKET CO
FOOD TRUCK

PROGRAMA

ESPAIS - ACTIVITATS - HORARIS

amb el suport de:

Divendres 12 d'abril

21.30 h: KURYOUS LINK 
Grup de fusió, que aporta una nova visió d’estils 
molt consolidats com el soul, funk, rock i hip hop, 
barrejant-los amb sonoritats més modernes i elec-
tròniques.
 
Dissabte 13 d'abril

18.00 h FALCIOTS NINJA 
El grup barceloní que millor combina les melodies 
del pop amb l’esperit festiu dels grups mestissos 
presenta ‘Mitges veritats’, el seu nou i tercer treba-
ll discogràfic
 
21.30 h PRESIDENT XAI 
President Xai és una jove banda de les comarques 
gironines que uneix soul, rock i ska amb l’objectiu 
de crear un directe enèrgic i dinàmic, amb un 
repertori de temes propis en català i algunes 
versions de grups i artistes internacionals com The 
Cat Empire, Molotov Jukebox o Amy Winehouse.
 
Diumenge 14 d'abril 

16.30 h DAVID BUSQUETS 
El músic i compositor gironí David Busquets, està 
sota la influència de les grans veus del pop interna-
cional i estatal on ara mateix està preparant el que 
serà el seu segon treball discogràfic. 

*Música ambient entre concerts i fins al final de la 
fira. 

CONCERTS

ACTIVITATS FAMILIARS 

SIMFOLAB!
Dissabte 13 i diumenge 14 d'abril de 10.30 a 13.30 h i 
de 16 a 19 h 

El Taller de les Músiques ha creat una experiència 
artística i lúdica per a tots els públics. Entra en 
aquest fascinant laboratori on tres estranys científics 
volen crear l'obra d'art total!
Comença pel taller de plàstica on crearàs els perso-
natges protagonistes i els decorats, continua al 
plató, amb els tallers de Stop Motion i Croma on 
donaràs vida als personatges i a l'escena que vulguis 
interpretar. I per acabar, pots crear la banda sonora 
amb tots els instruments insòlits de què disposa el 
laboratori......

Al laboratori durant tota la sessió, petits i grans 
podeu participar de tots els tallers generant el mate-
rial que els científics utilitzaran per crear un gran 
espectacle, el «gran experiment»! El podràs veure 
cada dia a les 12 i a les 17 h!

A càrrec d’El Taller de les Músiques, Migrasonics Cia. 
en col·laboració amb ERAM Z.

ACTIVITATS PER A NENS i NENES

Dissabte 13 d'abril

12 a 14 h Pintacares! Quin personatge vols ser? Un 
animal, un personatge de circ, una princesa o un 
súper heroi? Et convertirem en el teu personatge 
preferit! 

17 a 20 h Modela una figura amb Jumping Clay. 
Coneixes aquesta argila moderna  molt suau i fàcil 
de manipular? Gaudeix fent la figura que més t'agra-
di amb Jumping Clay, tria model, color, i forma. 
Nosaltres et proposem i tu esculls!  
Taller per a nens i nenes de totes les edats.

18 a 20 h Pintacares! Quin personatge vols ser? Un 
animal, un personatge de circ, una princesa o un 
súper heroi? Et convertirem en el teu personatge 
preferit! 

Durant tot el dia.... JUGUITOKI espai lúdic de jocs 

gegants per a totes les edats

No sabem quin triar.... tothom n'escull un de diferent. 
què us sembla aquest?, o aquell?
Col·lecció de jocs gegants i sonors. N'hi trobaràs de 
musicals, de punteria, d'habilitat, d'enginy, de coo-
peració... i TOTS els jocs SONEN!
Els jocs de JUGUITOKI s'han creat perquè encara 

ques estiguis jugant a un joc que no és un instru-
ment i, sense el propòsit de fer música, el joc soni 
musicalment.... i sona bé! (o això intentem...).

A càrrec d’El taller de les músiques.

Diumenge 14 d'abril

11 a 14 h Carro de contes.

Passeu, passeu! I deixeu-vos enlluernar amb les 
paraules, amb els colors, les olors, els misteris..... Un 
carro carregat de contes acaba d'arribar, un carro on 
hi viureu tot allò que sempre heu somiat! Us atreviu 
a entrar? Un escenari inigualable que ens transporta 
al passat i ens permetrà viure històries màgiques i 
sorprenents. Personatges emblemàtics de les 
nostres terres i de més enllà. Qui s'apunta a pujar al 
carro?

12 a 14 h Pintacares! Quin personatge vols ser? Un 
animal, un personatge de circ, una princesa o un 
súper heroi? Et convertirem en el teu personatge 
preferit! 

12 a 14 h Modela una figura amb Jumping Clay. 
Coneixes aquesta argila moderna  molt suau i fàcil 
de manipular? Gaudeix fent la figura que més t'agradi 
amb Jumping Clay, tria model, color, i forma. Nosal-
tres et proposem i tu esculls!  
Taller per a nens i nenes de totes les edats.

16 a 18 h Modela una figura amb Jumping Clay. 
Coneixes aquesta argila moderna  molt suau i fàcil 
de manipular? Gaudeix fent la figura que més 
t'agradi amb Jumping Clay, tria model, color, i 
forma. Nosaltres et proposem i tu esculls!  
Taller per a nens i nenes de totes les edats.

17 a 19 h Pintacares! Quin personatge vols ser? Un 
animal, un personatge de circ, una princesa o un 
súper heroi? Et convertirem en el teu personatge 
preferit! 

Durant tot el dia.... JUGUITOKI espai lúdic de jocs 

gegants per a totes les edats.

No sabem quin triar.... tothom n'escull un de dife-
rent.... què us sembla aquest?, o aquell?
Col·lecció de jocs gegants i sonors. N'hi trobaràs de 
musicals, de punteria, d'habilitat, d'enginy, de coo-
peració... i TOTS els jocs SONEN!
Els jocs de JUGUITOKI s'han creat perquè encara 
que estiguis jugant a un joc que no és un instrument 
i, sense el propòsit de fer música, el joc soni musi-
calment.... i sona bé! (o això intentem...).

A càrrec d’El taller de les músiques.

MERCAT GASTRONÒMIC AMB 

FOODTRUCKS, AL PLA DE SALT! 

NO ET PERDIS AQUESTA
FESTA PELS SENTITS!



ACTIVITATS FAMILIARS 

SIMFOLAB!
Dissabte 13 i diumenge 14 d'abril de 10.30 a 13.30 h i 
de 16 a 19 h 

El Taller de les Músiques ha creat una experiència 
artística i lúdica per a tots els públics. Entra en 
aquest fascinant laboratori on tres estranys científics 
volen crear l'obra d'art total!
Comença pel taller de plàstica on crearàs els perso-
natges protagonistes i els decorats, continua al 
plató, amb els tallers de Stop Motion i Croma on 
donaràs vida als personatges i a l'escena que vulguis 
interpretar. I per acabar, pots crear la banda sonora 
amb tots els instruments insòlits de què disposa el 
laboratori......

Al laboratori durant tota la sessió, petits i grans 
podeu participar de tots els tallers generant el mate-
rial que els científics utilitzaran per crear un gran 
espectacle, el «gran experiment»! El podràs veure 
cada dia a les 12 i a les 17 h!

A càrrec d’El Taller de les Músiques, Migrasonics Cia. 
en col·laboració amb ERAM Z.

ACTIVITATS PER A NENS i NENES

Dissabte 13 d'abril

12 a 14 h Pintacares! Quin personatge vols ser? Un 
animal, un personatge de circ, una princesa o un 
súper heroi? Et convertirem en el teu personatge 
preferit! 

17 a 20 h Modela una figura amb Jumping Clay. 
Coneixes aquesta argila moderna  molt suau i fàcil 
de manipular? Gaudeix fent la figura que més t'agra-
di amb Jumping Clay, tria model, color, i forma. 
Nosaltres et proposem i tu esculls!  
Taller per a nens i nenes de totes les edats.

18 a 20 h Pintacares! Quin personatge vols ser? Un 
animal, un personatge de circ, una princesa o un 
súper heroi? Et convertirem en el teu personatge 
preferit! 

Durant tot el dia.... JUGUITOKI espai lúdic de jocs 

gegants per a totes les edats

No sabem quin triar.... tothom n'escull un de diferent. 
què us sembla aquest?, o aquell?
Col·lecció de jocs gegants i sonors. N'hi trobaràs de 
musicals, de punteria, d'habilitat, d'enginy, de coo-
peració... i TOTS els jocs SONEN!
Els jocs de JUGUITOKI s'han creat perquè encara 

ques estiguis jugant a un joc que no és un instru-
ment i, sense el propòsit de fer música, el joc soni 
musicalment.... i sona bé! (o això intentem...).

A càrrec d’El taller de les músiques.

Diumenge 14 d'abril

11 a 14 h Carro de contes.

Passeu, passeu! I deixeu-vos enlluernar amb les 
paraules, amb els colors, les olors, els misteris..... Un 
carro carregat de contes acaba d'arribar, un carro on 
hi viureu tot allò que sempre heu somiat! Us atreviu 
a entrar? Un escenari inigualable que ens transporta 
al passat i ens permetrà viure històries màgiques i 
sorprenents. Personatges emblemàtics de les 
nostres terres i de més enllà. Qui s'apunta a pujar al 
carro?

12 a 14 h Pintacares! Quin personatge vols ser? Un 
animal, un personatge de circ, una princesa o un 
súper heroi? Et convertirem en el teu personatge 
preferit! 

12 a 14 h Modela una figura amb Jumping Clay. 
Coneixes aquesta argila moderna  molt suau i fàcil 
de manipular? Gaudeix fent la figura que més t'agradi 
amb Jumping Clay, tria model, color, i forma. Nosal-
tres et proposem i tu esculls!  
Taller per a nens i nenes de totes les edats.

16 a 18 h Modela una figura amb Jumping Clay. 
Coneixes aquesta argila moderna  molt suau i fàcil 
de manipular? Gaudeix fent la figura que més 
t'agradi amb Jumping Clay, tria model, color, i 
forma. Nosaltres et proposem i tu esculls!  
Taller per a nens i nenes de totes les edats.

17 a 19 h Pintacares! Quin personatge vols ser? Un 
animal, un personatge de circ, una princesa o un 
súper heroi? Et convertirem en el teu personatge 
preferit! 

Durant tot el dia.... JUGUITOKI espai lúdic de jocs 

gegants per a totes les edats.

No sabem quin triar.... tothom n'escull un de dife-
rent.... què us sembla aquest?, o aquell?
Col·lecció de jocs gegants i sonors. N'hi trobaràs de 
musicals, de punteria, d'habilitat, d'enginy, de coo-
peració... i TOTS els jocs SONEN!
Els jocs de JUGUITOKI s'han creat perquè encara 
que estiguis jugant a un joc que no és un instrument 
i, sense el propòsit de fer música, el joc soni musi-
calment.... i sona bé! (o això intentem...).

A càrrec d’El taller de les músiques.

Divendres 12 - de  12 a 00 h

Dissabte 13 - de  10 a 00 h

Diumenge 14 - de  10 a 19 h

HORARI D’OBERTURA


