
 

 

PROGRAMACIÓ HAPPY FOOD TRUCKS - ROCK & RIU- VINGA VA!  
PARC FLUVIAL DEL DELTA- 16,17 i 18 DE SETEMBRE  

 

Divendres 16 de setembre  

A partir de les 18h Food Trucks 

Rock N’ Riu: festival de grups locals amb les següents actuacions:  

22.30 h: MX-30 

23.00 h: CRATOR 

00.00 h: MX-30  

 

Dissabte 17 de setembre 

A partir de les 11h obertura dels Food Trucks 

12.30 h: vermut musical amb DJ Torres 

Durant tota la tarda: exposició cotxes tuning a càrrec de Marc Silago  

De les 18 h a les 20 h  

- Promoció dels productes i serveis de PNEUMÀTICS MILLÁN 

- Presentació col·lecció tardor / hivern Gioseppo ofert per IDEA  

- Exhibició i entreteniment en ulleres 3D: un món virtual amb sensacions úniques 

ofert per CODI BINARI (obligatori tenir descarregada l’app Vinga Va!) 

 

De les 18.30h a les 20 h  

- Xerrada “Et vols trobar millor? més energia, més defenses, més vitalitat. Els 

efectes de la llet d’euga” ofert per REBOST NATURAL 

- Activitat de tast de la llet d’euga i test de cosmètics ofert per REBOST 

NATURAL 

 

 

 



 

 

De les 18.30h a les 19.30h 

- Presentació de cistelles de fruita… “L’art de presentar-les”, ofert per VERDULERIA 

ESTHER 

- Demostració de com es fan les claus de reserva per a cotxes ofert per 

AUTOMECÀNICA JR 

 

20.00 h: presentació de la gira musical “El Rei Llaó”, a càrrec de FEEL DANCE, i posterior 

obertura de l’exposició al Centre Fluvial del Delta.  

 

Rock N’ Riu: festival de grups locals amb les següents actuacions:  

23.00 h: JUNO 

00.00 h: LA MANGRANA 

Després de les actuacions, sessió de música amb Dj ADAM i Dj PELLÓ 

 

Diumenge 18 de setembre 

A partir de les 11h obertura dels Food Trucks 

De les 11.30 h a 13.00 h: taller i activitats de pintures pels més menuts ofert per IDEA 

JOVE 

De les 12.00 h a les 14.00 h i de 17.00h a 22.00h: exposició del Rei Lleó al Centre Fluvial 

del Delta 

12.30h: vermut musical amb DJ Torres 

Durant tota la tarda: exposició cotxes tuning a càrrec de Marc Silago  

De les 18 h a les 20 h:  

- Presentació col·lecció tardor / hivern Lola Casademunt, ofert per IDEA 

- Exhibició i entreteniment amb ulleres 3D… un món virtual amb sensacions úniques 

ofert per CODI BINARI (obligatori tenir descarregada l’app Vinga Va!) 

 

De les 19 h a les 20.00 h: demostració de com transformar una peça de roba, a càrrec de 

la botiga DRAPS 


