MERCAT DE PAGÈS A LA RAMBLA DE RAFAEL CASANOVA
MERCAT DE PAGÈS EN LA RAMBLA RAFAEL CASANOVA

El proper dia 1 de juny la rambla de Rafael Casanova acollirà el I Mercat de Pagès, un mercat
setmanal de productes agrícoles que tindrà lloc
els divendres a la tarda. La inauguració tindrà
lloc a les 17.30 h i anirà acompanyada d’una degustació de brotxetes de fruita natural banyades
amb xocolata calenta. Tots els veïns i totes les
veïnes hi esteu convidats.

El próximo día 1 de junio la rambla Rafael Casanova acogerá el I Mercat de pagès, un mercado
semanal de productos agrícolas que se realizará
los viernes por la tarde. La inauguración tendrá
lugar a las 17.30 h e irá acompañada de una degustación de brochetas bañadas con chocolate
caliente. Todos los vecinos y las vecinas están
invitados.

D’aquesta manera es vol fomentar l’activitat comercial del nucli antic i, al mateix temps, facilitar la compra directa de productes d’alta qualitat
que es conreen a la nostra comarca.

De esta manera se quiere fomentar la actividad
del núcleo antiguo y, al mismo tiempo, facilitar la
compra directa de productos de alta calidad que
se cultivan en nuestra comarca.

Horari: de 17 a 21 h.

Horario: de 17 a 21 h

Durant l’horari del mercat els veïns i les veïnes
podran entrar i sortir de la zona amb els seus
vehicles. Així mateix, la instal·lació de les parades no afectarà les zones de taules vetllador de
la rambla.

Durante el horario del mercado los vecinos podrán entrar i salir de la zona con sus vehículos.
Asimismo la instalación de las paradas no afectará las zonas de las mesas velador de la rambla.

El mercat és una iniciativa conjunta dels pagesos
de la comarca, el Parc Agrari del Baix Llobregat
i l’Ajuntament.

El mercado es una iniciativa conjunta de los agricultores de la comarca, el Parc Agrari del Baix
Llobregat i l’Ajuntament.

Sant Boi, maig de 2012

