
de 18:30 a 00:30h

PARTICIPANTS

COL·LABORADORS

BAR ALAMEDA
BAR CELEDONI
BAR LA CANTONADA
BAR LA PLAÇA
BAR LA POLLERA
BURGUER INFINITY
CENTRE D'ESTÈTICA IMMA QUERALT
DECOMONTSIÀ
ELECTROMORANO
ENRIC CALDUCH
ENTRE TE
ESPAI BIO
ESTANC ULLDECONA
FEDERÒPTICS ANDREA RUBIO
FORN DE PA CASOLA

CAFÈ FLECA FELIU
VE DE GUST
RESTAURANT LO PASEO

LA BIOTIGA
LA CARNISSERIA
LA TASKA DE SISCO
MONTSIÀ RÀDIO-TELEVISIÓ
OCO BAR GASTRONÒMIC
PAPERERIA CASTELL
PAPERERIA SERRA
PASTISSERIA RAGA
PERRUQUERIA I BARBERIA LA FALDUDA
PIZZERIA FLORENCIA
RESTAURANT LES MOLES
TAPERIA DALIA'S
TECNOSPORT
TECNOPREVENT
XOCOLA'T

VINE VESTIT DE BL ANC 
I  PASSA PER L’ESTAND 

DE TURISME

T’oferirem un granissat de Calmant i unes llepolies gentilesa 
de Cafè Fleca Feliu i Ve de gust.

DIMARTS • 30 D’AGOST



De 18:30 a 20:30h
Taller infantil “Dissenya en pedres sobre un marc de 
fotos a la teva família”, a càrrec de TECNOPREVENT. 
Preu: 9€. Inscripcions a la mateixa tenda o al whatsapp 
674610347. Zona Plaça Sales i Ferré.

De 18:30 a 20:30h
A càrrec de TECNOSPORT, “vine i juga”. Hi haurà una 
porteria de Futbol Base amb una lona en diferents 
descomptes per a les teves compres a la tenda. Edat: 
fins a 12 anys. Zona Plaça Sales i Ferré.

A les 20h
Showroom de Maquillatge a càrrec del CENTRE 
D’ESTÈTICA IMMA QUERALT.  Zona Plaça de l’Església.

A les 20h
Showroom de Perruqueria a càrrec de la PERRUQUERIA I 
BARBERIA LA FALDUDA. 
Zona Plaça de l’Església.

A continuació
-Desfilada de moda a càrrec d’ENRIC CALDUCH. Les 
últimes tendències en moda i complements  de les 
col.leccions  Tardor/ Hivern 22-23 per a totes les edats.
-Desfilada d’ulleres a càrrec de FEDERÒPTICS ANDREA 
RUBIO.  Moda en ulleres de vista i sol de la nova col.lecció 
2023 de les marques Gucci, Carolina Herrera, Eyepetizier, 
Coco song, Lola, Escada, Furla, Tous… entre altres.
I hauran regals sorpresa per als assistents, passeu abans 
per l’estand (zona Convent) i apunteu-vos.
Acte presentat per Blanca Querol i Miquel Millan.
Zona Plaça de l’Església.

De les 21 a les 24h
Tallers d’Art per als més petits de casa, a càrrec de 
DECOMONTSIÀ. Un dels tallers serà "Pinta la festa" amb 
il•lustracions faldudes del dissenyador ulldeconenc Josep 
Redó. Preu: 4€ /hora. 
A més, de 19:30 a 20:30 tindrà lloc el taller “Del Terreno” 
on podran pintar el llibre d’activitats de les Festes del 
Terreno. Preu: 7€. A més, durant aquesta hora, el mateix 
Hernan en H, ens deleitarà amb un grafiti a l’aparador de la 
tenda.  Els preus inclouen 1hora de taller i servei de 
monitoratge. Zona Orfeó.

A les 23h
Exhibició de ball de claqué “ ASHES”,  igual com l’au 
Fènix, renaixem de les cendres...Coreografia inspirada 
en la música d’ASHES de RB, a càrrec de l'Acadèmia 
d'Arts Escèniques DanSing. Zona Plaça de l’Església.

A les 00:30h
A  l’estand de Turisme, sorteig de 15 vals de 100€, a 
bescanviar al comerç local (tendes, restaurants, 
perruqueries...) abans del 30 de setembre. Aquest sorteig 
es farà entre totes les butlletes que durant la setmana 
prèvia trobareu als establiments de la UCU i que s’hauran 
de cunyar 4 dels 5 espais. L’últim el cunyarem aquesta 
tarda/nit a qualsevol dels establiments col·laboradors en 
la Shopping&FoodNight. Un cop omplerta la butlleta, 
veniu a l’estand de turisme i dipositeu-la  a la urna. Sort!

Durant tota la tarde nit hi haurà diversos espectacles de carrer!
- Desfilada i actuació de l'Acadèmia d'Arts Escèniques DanSing."A la foscor de la nit, vinguts des del món misteriós de la 
màgia, estigueu atents perquè venen...! Venen les Bèsties Fantàstiques amb els seus entrenadors, els bruixots i les bruixes de 
l'univers paral·lel... "  
- Batucada  Batuxaic
- Xaranga Xino Xano
- A càrrec de La Xarxa Ulldecona, “Tunning Session”, espectacle musical itinerant de carrer amb la percussió com a 
element predominant. Cinc carros mòbils amb percussionistes i un animador reinterpreten temes coneguts amb bases 
originals.
- The White Experience, Mirror Man, un espectacle que t’eclipsarà amb la seva música.
- Sessió de Música a càrrec de DJ BENJA. Zona Plaça Església.

Feu històries de la Shopping&FoodNight, pujeu-les Instagram etiquetant a @turismeulldecona i @lopaseo_ulLdecona 
amb el hashtag #shoppingulldecona22 i entrareu al sorteig d’un menú de cap de setmana per a dos persones. 
(vàlides del 30 a les 18:30h a l’1 de setembre a les 12h).

CONCURS D’INSTAGRAM PATROCINAT PEL RESTAURANT LO PASEO

A la banda de l’Orfeó i de l’Ajuntament, hi haurà inflables per a totes les edats.

En acabar, a la pista del poliesportiu, “The show Must go on” Tribut a Queen. I disco-mòbil amb DJ Guillermo Argentó.

P R O G R A M A C I Ó


