PER PAISATGE _ PER EQUILIBRI
PER QUALITAT DE VIDA _ PER LA GENT
PERQUÈ ENS AGRADA

TURISME SOSTENIBLE I DE QUALITAT

VINE A CONÈIXER...

I FES-HO AMB CIVISME

ELS RECURSOS NATURALS DE GAVÀ

LA CULTURA I LA HISTÒRIA

A Gavà, vine amb els ulls ben oberts per no perdre detall de com canvia el teu entorn a cada pas. Un
moment de desconnexió i pau en mig de la muntanya del Parc del Garraf, caminar entre cultius al Parc
Agrari a la descoberta de la tradició pagesa i amb la possibilitat d’entendre l’adaptació animal i vegetal al medi salí a l’Estany
de la Murtra. La cirereta del
pastís és arribar a la platja
de Gavà, quilòmetres de sorra fina i brillant on el visitant
desitjarà estirar-se i observar
com cau el sol, moment perfecte per gaudir d’una passejada pel passeig marítim,
distingit amb el premi FAD
NATURA
d’arquitectura exterior, i amb
zones naturals inigualables
com la pineda i les dunes.
#Gavà

La persona més curiosa té un lloc reservat a Gavà. La més agosarada pot pujar fins a l’antic Castell
d’Eramprunyà. De camí és parada obligatòria l’Ermita de la Mare de Déu de Bruguers on la barreja
del romànic i el gòtic serà motiu d’atracció per als més entesos. La proposta cultural segueix fins al
Parc Arqueològic Mines de
Gavà, per posar-se el casc
i endinsar-se en les mines
més antigues d’Europa, i
acabar amb la visita al Refugi Antiaeri de 1938 i al
Museu d’Història de Gavà
per veure l’exposició que recull troballes arqueològiques
entre les quals destaca la
HISTÒRIA
Venus de Gavà.

EL COMERÇ QUE T’AGRADA

LES ACTIVITATS I ELS ESDEVENIMENTS PER GAUDIR DE LA CIUTAT

El comerç de Gavà és tendència! A tots ens agrada vestir amb les últimes novetats del mercat, sigui
quin sigui el nostre estil. A més, a les botigues locals faran que la teva compra esdevingui una experiència propera i personalitzada amb què et sentiràs còmode i satisfet. En sortir de les botigues
de Gavà, sigui a l’Illa, a la
Rambla o a qualsevol dels
altres punts comercials de la
ciutat, l’ambient agradable
dels carrers comercials et
conviden a seure en una terrassa o a gaudir de les propostes gastronòmiques dels
restaurants locals, alguns
d’ells de reconegut prestigi i
COMERÇ I GASTRONOMIA
molts dels quals treballen de
manera acurada el producte
de km 0. T’hi sentiràs com a
#ComerçdeGavà
casa!

A Gavà volem que vinguis i t’ho passis bé amb la família, els amics o amb qui tu desitgis! Curses esportives, música i activitats plenes d’alternatives com «Al juliol no parem», el «Festival més que ritmes» o
la «Convenció anual de Tullianos». Apunta entre les teves cites obligades, també altres esdeveniments
que no et pots perdre: el Festival Internacional de Titelles
(maig), la Fira d’Espàrrecs
de Gavà (al voltant de l’1 de
maig), la Festa Major de Sant
Pere (29 de juny), la mostra
de drets humans «GavàMón» (octubre), la Festa Major de Sant Nicasi i Nadal (14
de desembre en endavant)
TRADICIÓ
i moltes més activitats al teu
abast!

#GavàTurisme

#Gavà

Una ciutat bonica ho és per la seva gent i pel seu tarannà. A
Gavà ens agraden les coses ben fetes i ens agrada que tothom
que vingui formi part del procés de millora i de sostenibilitat que
ens permet mantenir vius els nostres valors. Volem veure’t passejar pels nostres carrers, seure a les nostres places, relaxar-te
en les nostres platges, descobrir el nostre patrimoni i endinsar-te
en els racons més emblemàtics del nostre territori. Desitgem que
la teva experiència la puguis explicar i que molta altra gent pugui
viure el mateix i amb la mateixa qualitat. Sigues responsable,
sigues cívic: és un benefici per a tots.

PUNT D’INFORMACIÓ TURÍSTICA DE GAVÀ

Del 8 de juny al 17 de setembre de 2017.
De dimarts a diumenges i festius, de 10 a 20.30 hores.
Al costat del monument de la Vela. Barri de Gavà Mar.

PER A MÉS INFORMACIÓ

Ajuntament de Gavà
De dilluns a divendres, de 9 a 14.30 hores
Tel. 93 263 91 00
A/e: comercifires@gava.cat

TURISME SOSTENIBLE, TURISME DE QUALITAT

#GavàTurisme

#Gavà

#GavàCívica

POR PAISAJE _ POR EQUILIBRIO
POR CALIDAD DE VIDA _ POR LA GENTE
PORQUE NOS GUSTA

TURISMO SOSTENIBLE Y DE CALIDAD

VEN A CONOCER...

Y HAZLO CON CIVISMO

LOS RECURSOS NATURALES DE GAVÀ

LA CULTURA Y LA HISTORIA

A Gavà, ven con los ojos muy abiertos para no perder detalle de cómo cambia tu entorno a cada paso.
Un momento de desconexión y paz en medio de la montaña del Parc del Garraf, caminar entre cultivos
en el Parc Agrari, para descubrir la tradición payesa y con la posibilidad de entender la adaptación animal y vegetal al medio salino
en el Estany de la Murtra. La
guinda del pastel es llegar a
la playa de Gavà, quilómetros de arena fina y brillante
donde el visitante deseará
tumbarse y observar cómo se
pone el sol, momento perfecto para disfrutar de un paseo
por el paseo marítimo, distinNATURALEZA
guido con el premio FAD de
arquitectura exterior y con
zonas naturales inigualables
#Gavà
como la pineda y las dunas.

La persona más curiosa tiene un lugar reservado en Gavà. La más atrevida puede subir hasta el antiguo
Castell d’Eramprunyà. De camino, es parada obligatoria la Ermita de la Mare de Déu de Bruguers
donde la mezcla del románico y el gótico será motivo de atracción para los más entendidos. La propuesta cultural sigue hasta el
Parc Arqueològic Mines de
Gavà para ponerse el casco
y adentrarse en las minas
más antiguas de Europa, y
acabar con la visita del Refugi Antiaeri de 1938 y del
Museu de Historia de Gavà
para ver la exposición que
recoge hallazgos arqueológiHISTORIA
cos entre los cuales destaca
la Venus de Gavà.

EL COMERCIO QUE TE GUSTA

LAS ACTIVIDADES Y LOS EVENTOS PARA DISFRUTAR DE LA CIUDAD

¡El comercio de Gavà es tendencia! A todos nos gusta vestir con las últimas novedades del mercado,
sea cual sea nuestro estilo. Además, en los comercios locales harán que tu compra sea una experiencia cercana y personalizada con la qué te sentirás cómodo y satisfecho. Al salir de las tiendas de Gavà,
ya sea en la Illa, en la Rambla o en cualesquiera de los
otros puntos comerciales de
la ciudad, el ambiente agradable de las calles comerciales te invitan a sentarte
en una terraza o a disfrutar
de las propuestas gastronómicas de los restaurantes
locales, algunos de ellos de
COMERCIO Y GASTRONOMÍA
reconocido prestigio y muchos de los cuales trabajan
de manera cuidada el pro#ComerçdeGavà
ducto de km 0. ¡Te sentirás
como en casa!

Queremos que vengas a Gavà y que te lo pases bien con la familia, los amigos o con quien tu desees!
Carreras deportivas, música y actividades llenas de alternativas tales como «Al juliol no parem», el «Festival més que ritmes» o la «Convenció anual de Tullianos». Apunta entre tus citas obligadas, también,
otros eventos que no te puedes perder: el Festival Internacional de Titelles (mayo),
la Fira d’Espàrrecs de Gavà
(hacia el 1 de mayo), la Festa Major de Sant Pere (29 de
junio), la muestra de derechos humanos «GavàMón»
(octubre), la Festa Major de
Sant Nicasi y Navidad (14
TRADICIÓN
de diciembre en adelante) y
muchas más actividades a tu
alcance!
#Gavà

#GavàTurisme

Una ciudad bonita lo es por su gente y por su carácter. En Gavà
nos gustan las cosas bien hechas y nos gusta que todo aquél
que venga forme parte del proceso de mejora y de sostenibilidad que nos permite mantener vivos nuestros valores. Queremos verte pasear por nuestras calles, sentarte en nuestras plazas, relajarte en nuestras playas, descubrir nuestro patrimonio
y adentrarte en los rincones más emblemáticos de nuestro territorio. Deseamos que tu experiencia la puedas explicar y que
mucha otra gente pueda vivir lo mismo y con la misma calidad.
Sé responsable, sé cívico: es un beneficio para todos.

PUNTO DE INFORMACIÓN TURÍSTICA DE GAVÀ
Del 8 de junio al 17 de septiembre de 2017.
De martes a domingo, y festivos, de 10 a 20.30 horas.
Al lado del monumento de la Vela. Barrio de Gavà Mar.

PARA MÁS INFORMACIÓN

Ajuntament de Gavà
De lunes a viernes, de 9 a 14.30 horas
Tel. 93 263 91 00
A/e: comercifires@gava.cat

TURISMO SOSTENIBLE, TURISMO DE CALIDAD

#GavàTurisme

#Gavà

#GavàCívica

