
ONTINYENT
AL CARRER
DEL 12 AL 26 
De maig de 2018

música,  espectacles, 
tallers, esport, 

comerç...



DISSABTE 12 DE MAIG INAUGURACIÓ

18:00 h
ESPAI PER ALS MENUTS Tallers infantils i animació a 
càrrec de l’escola de dansa BALLET OPERA on els més 
menuts podran gaudir de jocs i tallers al llarg del tot 
el carrer.

19:30 h Desfilada baix “UN CEL DE COLORS”

19:30 h Espectacle itinerant inaugural a càrrec de la companyia 
DINÀMIC i batucada a càrrec de BATUKEM.

Lloc Carrer Martínez Valls

DISSABTE 19 DE MAIG ESPORT AL CARRER

19:00 h
ESPAI PER ALS MENUTS
Amb exhibició dels CLUBS ESPORTIUS de la ciutat 
d’Ontinyent. Sorteig de material esportiu per als xiquets 
i xiquetes participants.

Lloc Carrer Martínez Valls

DISSABTE 26 DE MAIG CARNESTOLTES DE CLOENDA

18:30 h

Amb la ORIGINAL DIXIELAND SEDAJAZZ, una de les 
formacions de música dixie més veteranes del pais 
començarem el carnestoltes de cloenda a la nova 
plaça de l’EPA de Sant Carles fins aplegar al carrer 
Martinez Valls on realitzaran un concert itinerant en 
diferents espais del carrer. També al c/ Martinez Valls 
contarem amb tallers per a que els xiquets i xiquetes 
s’elaboren les seues pròpies disfresses.

Lloc
Inauguració a la plaça de l’EPA Sant Carles (a partir 
18:30 h) fins al Carrer Martínez Valls (a partir de les 
18:00 h tallers infantils).

COMERÇ IN
A més de les activitats al carrer, els COMERÇOS I SERVEIS IN han 
preparat dues accions per a ajudar-te en les compres.
DE SOL EN SOL
EL 19 DE MAIG ET CONVIDEM A L’APERITIU i a gaudir de PROMOCIONS 
especials als Comerços i Serveis In . 
El dissabte 19 busca els Sols als establiments participants i trobaràs pro-
mocions especials amb el producte del dia al 30%, i moltes més promocions 
marcades amb Sols de colors a cada comerç. A més, et convidem a l’ape-
ritiu.... Pots aconseguir la teua invitació durant tota la setmana al comprar 
a un comerç i Servei In. Del 14 al 19 arreplega la teua invitació i el dissabte 
es fem un vinet o una cerveseta al Punt In que trobaràs a Martínez Valls 
de 13 a 15 hores.

DEL 21 AL 26 DE MAIG SORTEGEM UN VIATGE A PARIS
Del 21 al 26 de maig recull el teu Sol a qualsevol establiment associat i 
amb ell aconsegueix un segell de 5 establiments diferents. El dissabte 26 
presenta el teu sol ple al Punt In i et donaran un número per al sorteig que 
es farà allí mateixa a les 20.30 hores.


