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Torna Firesplugues a la
rambla del Carme

Uns 80 expositors, activitats
d’animació i una desfilada de moda,
el cap de setmana del 9 i 10 de maig

FIRESPLUGUES

Tot un cap de setmana
per gaudir del comerç
local a Esplugues
Una desfilada de moda i el concurs de fotografia
#ViulaFira a Instagram, principals novetats de la
setzena edició de Firesplugues
La 16a Firesplugues, la fira comercial i inzació una desfilada de moda, a càrrec de deu
dustrial d'Esplugues, se celebrarà els dies 9
botigues de la ciutat (La Casa del Retal,
i 10 de maig a la rambla del Carme. Aquest
Albert Alemany-Home, Òptica Esplugues,
gran aparador de la diversitat del comerç
Positiu Moda, Luisina Modas, Ortiz Boutique
local de proximitat comptarà enguany amb
Roba per a Dona-Home, Urbatrail, Món X Tu,
79 comerços, empreses i entitats represenPeppa’s Donas 77 i Òptica Joieria Barrabés;
tats. Un 37% d’aquests participants ja hi van
amb maquillatge a càrrec d’Espai Blanc i
ser al 2013.
Consultoras de Belleza Mary Kay i la col·laPer facilitar especialment la participaboració de l’escola de dansa i arts escènició de les botigues i empreses de la ciutat,
ques A Escena).
s’han mantingut enguany les bonificacions
Tindrà lloc la tarda de dissabte, a parper als comerciants d’Esplugues, d’un 46%
tir de les 18.30 h, un dels moments de major
de descompte en els preus dels estands
concentració de visitants, a l’escenari de la
(que, a més, poden abonar-se en dos termiplaça Ghandi.
nis), i s’ha ofert la possibilitat als expositors
de compartir estand entre dos, si així ho
Col·laboració de les entitats de
acorden els interessats.
comerciants
Restauració i alimentació, moda, estèLa Unió de Botiguers i Comerciants
tica, autoescoles, arts gràfiques, òptica, cend’Esplugues (UBE), que col·labora amb
tres veterinaris, salut, idiomes i ensenyal’Ajuntament en l’organització de la Fira,
ment, joieria i automoció són alguns dels
també contribuirà a l’animació de la trobada
sectors que comptaran amb representació a
comercial amb una activitat especial: un
la setzena edició de
vermut musical en
Firesplugues.
suport de la música
I 79 PARTICIPANTS
L’objectiu d’aen directe i la dinaquesta cita biennal,
mització del comerç
que se celebra des de
de proximitat. L’acfa 27 anys, és donar a
tuació correrà a càconèixer a la ciutadarrec d’Héroes de Lenia d’Esplugues i als
yenda, grup tribut
nombrosos visitants
d’Héroes
del
de la comarca, en un ambient festiu, la riSilencio. Serà diumenge, a les 13.30 h, a la
quesa del comerç local. Així mateix, aquesta
plaça Gandhi.
trobada comercial permet a les botigues i
D’altra banda, la Xarxa de Dones Emempreses participants presentar les seves
prenedores d’Esplugues se suma enguany a
novetats en un context de gran afluència de
Firesplugues amb un taller de networking
clientela potencial.
(diumenge, de 14.30 a 16 hores) impartit per
Maden Castillo i obert a la participació dels
Passarel·la de moda
expositors de la Fira i dels comerços de la
Per fer la Fira més atractiva al públic,
ciutat en general. La presidenta de l’entitat,
enguany s’ha incorporat com a novetat al
Teresa López, ha destacat que la Xarxa
programa d’activitats d’animació i dinamit“també tindrà estand propi, amb l’objectiu

Enguany hi participaran
una vuitantena
d’expositors, reflex de la
diversitat comercial
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de promoure l’associacionisme” entre les
dones empresàries i emprenedores “i difondre el nostre pla Projecta el teu futur”. “La
Xarxa té un paper de connector entre comerços i empreses i amb el taller de networking volem ensenyar els comerciants a
optimitzar els seus contactes”, assenyala
López.
Com sempre, el vessant més comercial
de Firesplugues estarà amenitzat per un
conjunt d’activitats de dinamització per a tots
els públics (més informació a la pàgina 7). I

FIRESPLUGUES
L’opinió dels
comerciants locals
SARA OLMOS
Centre del Descans
Participem des de la primera edició de
Firesplugues, perquè és una iniciativa
que dinamitza el comerç local, fomenta
les vendes, la visualització dels negocis i
ens dóna a conèixer a l’àmbit comarcal.
Encara que crec que fa falta més publicitat, d’una fira amb tanta trajectòria, a
nivell de comarca. Però sí que notem un
increment de vendes durant el mes posterior a la celebració de la fira. Així mateix, ens ofereix la possibilitat de presentar productes i novetas.

ANA SÁNCHEZ
The English House
Hi participem gairebé des de la primera edició, però vam fer una aturada i
ara serà la tercera vegada que estarem
presents a Firesplugues en aquesta
nova etapa. És una iniciativa que permet que la gent et vegi, perquè, és sorprenent, però tot i portar molts anys a
Esplugues, encara hi ha gent que no et
coneix. I, a més, repercuteix en un augment de vendes, molt evident en els
mesos següents a la Fira.

JOSEFA SUÁREZ
Luisina Modas

La rambla del Carme acollirà la vuitantena d’expositors, de 79 participants,
xifra rècord a la història de Firesplugues

Aquesta és la primera vegada que
participo a Firesplugues des de la
primera edició. I ara hi he tornat perquè
penso que pot ser una bona oportunitat
de donar-li publicitat a la botiga per
continuar endavant amb el meu negoci.
Qualsevol iniciativa d’aquest tipus és un
bon impuls per al comerç local, per
donar-nos a conèixer al públic.

JAUME PONS
Boxing & Health
Primer concurs de fotografia a Instagram #ViulaFira
Aquesta setzena edició, Firesplugues fa el salt a les xarxes socials. L’etiqueta #ViulaFira
serà clau per seguir al perfil de Twitter de l’Ajuntament (@ajesplugues) tota l’actualitat
sobre aquesta gran cita comercial. D’altra banda, per incentivar la implicació activa dels
participants, expositors i visitants, s’ha convocat el primer concurs de fotografia a
Instagram. Per optar-ne al premi, un sopar per a dues persones a un dels restaurants de
la ciutat que han aconseguit l’acreditació AMED, només cal fer-se seguidor del perfil
d’Instagram @Firesplugues_2015 i pujar fotos de la celebració de la Fira amb el hashtag
#ViulaFira. El 15 de juny es donarà a conèixer la imatge guanyadora.

Fa dos anys i quatre mesos que vam
obrir el gimnàs a Esplugues i enguany
participarem per primer cop a
Firesplugues, per col·laborar amb
aquesta iniciativa de l’Ajuntament i
aconseguir que la ciutadania ens conegui una mica més. Esperem, a partir de
la nostra presència a la Fira, fer nous
clients disposats a endinsar-se en el
món de la boxa.
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FIRESPLUGUES
Programa d’activitats
Firesplugues 2015

L’escenari de la plaça Gandhi és un dels centres neuràlgics de Firesplugues

La cara més lúdica
de Firesplugues
La Policia Local hi participarà amb una exhibició de la
unitat canina i un circuit d’educació viària
Com en cada edició, la participació de les entitats d’Esplugues tindrà un paper fonamental
per convertir Firesplugues en una gran festa
del comerç local. El grup de percussió Drums
obrirà la cercavila inaugural dissabte al migdia. I a la tarda, el conjunt femení Tambolàs,
acompanyat per Ashabá Percusión de Madrid
i Bembé Batucada de Granada, continuaran
marcant el ritme de la Fira. A l’escenari de la
plaça Ghandi, a les 13 hores, actuaran les corals del Folch i Torres, El Cor de la Nit i
SOMnight de les Corals Musicorum.
Diumenge, animaran la segona jornada
de Firesplugues els Amics del Ball de l’AVV de
La Plana (12.30 h) i Taller Flamenco (18 h).
A més, la Policia Local col·labora enguany amb la Fira amb dues activitats per a
tots els públics: un parc infantil d’educació
viària, al carrer Verge de Guadalupe, dissabte
i diumenge, d’11 a 14 h; i una exhibició de la
unitat canina del cos, dissabte, a les 17 hores,
a la plaça Gandhi. I

La Fira es podrà seguir a través
del web esplugues.cat
Una altra de les novetats que incorpora Firesplugues aquesta edició és l’emissió a travès del web municipal (esplugues.cat) de programes especials
de resum de la Fira, a càrrec de Tele
Estudi Esplugues, durant el mateix cap
de setmana del 9 i 10 de maig. S’hi
podrà seguir-se el desenvolupament
de totes les activitats (inauguració, actuacions, passarel·la, etc.), amb entrevistes als protagonistes.
Els horaris d’emissió previstos són:
• Dissabte 9: a les 14.30, a les 16 i a les
19.30 hores.
• Diumenge 10: a les 11, a les 15, a les
16 i a les 18 hores.
A banda, la Fira també es podrà seguir per ETV.

DISSABTE 9 DE MAIG
• Al recinte firal
12 h. Inauguració oficial amb cercavila a càrrec del Grup de Percussió Drums.
17 h. Cercavila itinerant a càrrec de grups
de percussió femenins: Tambolàs (d’Esplugues), Ashabá Percusión (Madrid) i Bembé
Batucada (Granada).
18-20 h. Carpa pel foment de la recollida
selectiva.
• Al carrer Verge de Guadalupe
11-14 h. Parc infantil d’educació viària, a càrrec de la Policia Local.
• Activitats a la plaça Gandhi
11-13.30 h. Festa d’Aigües, a càrrec d’Aigües de Barcelona.
11.30-12.45 h. Espai obert per a participants: Duet Sports La Plana, Mugendo Martial Arts, Boxing & Health i Centro de Espinología Bienestar.
12-13 h. Taller de foment de la biodiversitat
urbana.
13-13.45 h. Actuació de les corals del Folch
i Torres, El Cor de la Nit i SOMnight de les
Corals Musicorum.
17-17.30 h. Exhibició de la unitat canina de
la Policia Local.
18.30-20 h. Passarel·la de moda amb la
participació de La Casa del Retal, Albert
Alemany-Home, Òptica Esplugues, Positiu
Moda, Luisina Modas, Ortiz Boutique Roba
per a Dona-Home, Urbatrail, Món X Tu, Peppa’s Donas 77 i Òptica Joieria Barrabés.
DIUMENGE 10 DE MAIG
• Al recinte firal
18-20 h. Carpa pel foment de la recollida
selectiva.
• Al carrer Verge de Guadalupe
11-14 h. Parc infantil d’educació viària, a càrrec de la Policia Local.
• Activitats a la plaça Gandhi
11-12.30 h. Espai obert per a participants:
Campus Utmar-Utmar Dance, Escola de
Música Amalgama, Agrupació Botigues
Amigues d'Esplugues, Espai Blanc, Clínica
Veterinaria Provitas, Cervecería La Jarra y
La Pipa.
12.30-13.30 h. Actuació de l’Associació de
Veïns de La Plana-Amics del Ball.
13.30-14.30 h. Vermut musical organitzat
per la UBE, a càrrec d’Héroes de Leyenda
(grup tribut d’Héroes del Silencio).
14.30-16 h. Taller de networking a càrrec de
la Xarxa de Dones Emprenedores d’Esplugues.
18-19 h. Actuació de Taller Flamenco.
19-20 h. Espai obert per a participants.
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