Raquel Sanchez
Alcaldessa de Gavà

Aquest Nadal serà diferent, però
entre tots i totes farem que sigui
tan màgic i il·lusionant com sempre. Per això Gavà llueix més engalanada que mai, amb set grans
arbres de Nadal, i més llums. Per
això hem adaptat les activitats i
gaudirem de les cites més tradicionals, amb propostes a l’aire
lliure i a tots els barris. Per això els
infants podran dipositar les seves
cartes a les bústies màgiques que
trobareu arreu de la ciutat, visitar
la clau de la ciutat i demanar la vareta lluminosa que guiarà els Reis
d’Orient fins a Gavà. No dubteu
a seguir els consells que l’Herald
ens oferirà a través de les xarxes
municipals aquests dies per preparar-nos per a les festes i per a
la nit més màgica de l’any.

Esta Navidad será diferente, pero
entre todas y todos haremos que
sea tan mágica e ilusionante como
siempre. Por eso Gavà luce más
engalanada que nunca, con siete
grandes árboles de Navidad, y más
luces. Por eso hemos adaptado las
actividades y disfrutaremos de las
citas más tradicionales, con propuestas al aire libre y en todos los
barrios. Por eso los niños podrán
depositar sus cartas en los buzones
mágicos que encontrarán en todas
partes, visitar la llave de la ciudad y
pedir la varita luminosa que guiará
los Reyes de Oriente hasta Gavà.
No dudéis en seguir los consejos
que el Heraldo nos ofrecerá a través
de las redes municipales estos días
para prepararnos para las fiestas y
para la noche más mágica del año.

És hora de viure el Nadal a Gavà. I
molt important: és hora de comprar
al comerç de Gavà. Hi trobareu tot
allò que necessiteu per celebrar,
regalar i compartir, acostant-vos a
les botigues o a través de la plataforma mésquemaigava.cat.

Es hora de vivir la Navidad en
Gavà. Y muy importante: es hora
de comprar en los comercios de
Gavà. Encontraréis todo lo necesario para celebrar, regalar y compartir, acercándoos a las tiendas
o a través de la plataforma digital.

Aquest any, més que mai,
Bon Nadal i Feliç 2021!!

Este año, más que nunca,
¡¡Feliz Navidad y Feliz 2021!!

Mesures Covid

El programa de Nadal-Reis 2020-2021 de Gavà s’ha adaptat
a la Covid-19 i arriba amb una programació especial
i delimitada amb un protagonisme especial per a les
propostes culturals que es fan a l’aire lliure i en espais
controlats i que comptaran amb un estricte seguiment de
la normativa i dels protocols de seguretat de prevenció
de la Covid-19. En aquest sentit, serà obligatori l’ús de la
mascareta en totes les activitats adreçades als més grans
de 6 anys, mantenir la distància de seguretat, i seguir les
indicacions del personal de l’organització.

Anul lacio Festa Major
de Sant Nicasi
Els actes de celebració de la Festa Major de Sant Nicasi,
que tradicionalment formaven part d’aquest programa, s’han
anul·lat perquè en el moment de programar les activitats
les mesures dictades per la Generalitat de Catalunya no
permetia que es fessin. En cas que, finalment, les mesures
canviïn i es permeti la celebració de certs actes, s’intentarà
poder-los fer, cosa que es comunicarà a través dels diferents
mitjans i canals de difusió de l’Ajuntament de Gavà. Així
doncs, us recomanem que esteu especialment atents
a les xarxes socials.
Agraïm a totes les entitats que habitualment hi participeu
la vostra comprensió, esforç i dedicació.

Web sèrie el
Nadal amb l’Herald

Ja podeu visualitzar els primers capítols de la sèrie Nadal
amb l’Herald a Gavà:

Capítol 1: Donem la benvinguda al Nadal

A través d’uns vídeos emesos a les xarxes socials i canals de
l’Ajuntament de Gavà, l’Herald ens explicarà com ho podem fer per
preparar-nos per a l’arribada del Nadal: s’han encès els llums de
Nadal de la ciutat, decorem l’arbre a casa, muntem el pessebre...
Cada setmana, fins que arribin els Reis Mags de l’Orient, ens
explicarà un munt de coses de les festes i del Nadal a Gavà i Pots
contestar les seva pregunta al telegram Herald_Gava. Segueix-lo!

Capítol 2 L’Herald prepara la ciutat

En aquest segon capítol, l’Herald ens explica la importància de
la llum perquè arribin els Reis, la preparació de les cartes i els
nostres desitjos, que són l’energia que ell necessita per construir
la clau de la ciutat que obre totes les portes de la ciutat la nit de
Reis. Respon a través del compte telegram Herald_Gava. Quina
emoció! Només cal que el seguiu a través de les xarxes socials!

Segueix la sèrie de l’Herald a través de les xarxes socials de
Gavà Cultura i Ajuntament de Gavà

Dilluns, 14 de desembre
Sant Nicasi
NADAL AMB L’HERALD
A GAVÀ (capítol 3): Les
festes de Nadal

Quin munt de dies amb coses a
celebrar! Ho teniu clar? L’Herald
ens ho explica amb detall. No us ho
perdeu que ja s’acosta la primera
celebració! Com sempre, segueix-lo a
les xarxes socials de Gavà!
Segueix la sèrie de l’Herald a través de les xarxes socials de
Gavà Cultura i Ajuntament de Gavà

Divendres, 18 de desembre
19 h. CONCERT AUDICIÓ DE SARDANES.

A l’Espai Maragall
Concert de la Cobla Principal de Terrassa. Repertori especial
de sardanes per a una audició nadalenca.
Entrada gratuïta amb reserva prèvia d’entrades a
www.espaimaragall.cat, o a la taquilla una hora abans
de començar l’espectacle.
Amb la col·laboració de Gavà Flama i Caliu de Sardana.

Aquest any els panets es poden trobar a les fleques i forns de Gavà.

Dissabte 19 de desembre
Gimcana “GEOCACHING” Gavà Jove
Busca els “tresors” de la ciutat, troba’ls
i guanya premis amb el teu equip.
Més informació i inscripcions: www.gavajove.cat

10 h. INSTAL·LACIÓ DEL PESSEBRE,

a la Plaça de Josep Tarradellas.
Visita el tradicional pessebre, fins el 6 de gener. De 10 a 20.30 h.
cada dia.

17.30 h. ESPAI MARAGALL EN FAMÍLIA. EL

CIRC DELS IMPOSSIBLES. A l’Espai Maragall.

El Mag Stigman presenta “El circ dels impossibles”, un espectacle
100% dinàmic, ple de bon rotllo, colorisme i participació activa
del públic. Màgia, malabars, coreografies, grans il·lusions, molta
música i energia. Una barreja explosiva per a tota la família! Una
autèntica experiència multidisciplinària que tothom recordarà.
Edat recomanada: a partir de 4 anys.
Preu entrada: 7 €
Venda d’entrades a www.espaimaragall.cat

Diumenge 20 de desembre
Gimcana “GEOCACHING” Gavà Jove

Busca els “tresors” de la ciutat, troba’ls i guanya premis amb el teu
equip.
Més informació i inscripcions: www.gavajove.cat

8.30 h. MATINADES AMB ELS GRALLERS
L’ANGUILA DE GAVÀ.

El grup de Grallersi Timbalers l’Anguila de Gavà, acompanyats
d’altres grups de gralles, ens ofereixen un “bon dia” de manera
especial. Escolta’ls des de diferents punts de la ciutat: p. Jaume
Balmes, p. Maragall, p. de l’Església, p. de la pagesia, p. Major, p.
de J. Tarradellas, parc de la Torre Lluc.

18 h. XI EDICIÓ ELS PASTORETS DANSEN.

A l’Espai Maragall.
Els Pastorets dansen és un espectacle familiar en què dansa i
teatre s’uneixen per fer-vos gaudir a ritme del millor pop-rock
català i internacional, de les aventures de dos nois del segle XXI
atrapats en una època que no és la seva. Viatgen més de dos mil
anys enrere i es troben embolicats en una lluita del bé contra el
mal en què hauran de plantar cara al temible Satanàs i la seva
ajudant, Llucifer, que amb l’ajuda de les seves fúries intentaran
impedir el naixement de Jesús. Guanyarà el bé o el mal? Vine a
descobrir-ho!

- Guió: adaptació lliure i interpretativa del guió de l’obra clàssica d’Els Pastorets, de Josep Maria Folch i Torres.
- Músiques: mestissatge català i pop-rock internacional.
* Música en directe a càrrec de l’Aula de música Soler.
Organitza: Esbart Brugués de Gavà.

Preu entrada: 6 €
Venda d’entrades a
www.espaimaragall.cat

Dilluns, 21 de desembre

NADAL AMB L’HERALD A GAVÀ (capítol 4):
Els carters reials

Com ja sabeu, els carters reials, els ajudants dels Reis Mags, sempre
han tingut molta importància per als gavanencs i gavanenques.
Enguany, però, els resulta difícil poder-hi ser com sempre. Però no
us preocupeu que l’Herald ens explica en aquest vídeo com hem
de fer arribar les cartes a ses Majestat els Reis Mags d’Orient. Pots
contestar-li al telegram Herald_Gava. Segueix-lo!
Segueix la sèrie de l’Herald a través de les xarxes socials de
Gavà Cultura i Ajuntament de Gavà

Dimarts, 22 de desembre
LA BÚSTIA MÀGICA I EL MUSSOLET,

al parc de la Torre Lluc.
Arriben les bústies màgiques per a recollir les cartes als Reis Mags.
Cada dia fins el 5 de gener hi podreu anar a deixar la carta als Reis
Mags d’Orient. També hi serà present el Mussolet de Gavà que
recollirà els xumets dels més petits, en una bústia especial que ha
confeccionat la Companyia General del Foc per a l’ocasió.

Dimecres, 23 de desembre

D’11 a 13 h. FEM CAGAR EL TIÓ! Al parc de la Torre Lluc.
Vine a fer cagar el tió.

Amb la col·laboració de les entitats de lleure de Gavà i dels i les joves del Tresca Jove.

De 17 a 19 h. FEM CAGAR EL TIÓ! Al parc de la Torre Lluc.
Vine a fer cagar el tió.

Amb la col·laboració de les entitats de lleure de Gavà i dels i les joves del Tresca Jove.

Dijous, 24 de desembre
D’11 a 13 h. FEM CAGAR EL TIÓ!
Al parc de la Torre Lluc.
Vine a fer cagar el tió.

Amb la col·laboració de les entitats de lleure de Gavà i dels i les joves del Tresca Jove.

Diumenge, 27 de desembre
12 h. L’AULA DE DANSA PER LA MARATÓ.

A l’Espai Maragall.
Espectacle de dansa il·lusionant a càrrec de l’alumnat de L’Aula
de Dansa i els ballarins de la Jove Cia. de Dansa de Gavà. Ple de
coreografies en què es mostra ànim i energia per lluitar contra la
Covid-19. Volem transmetre alegria a través de la dansa i que les
coreografies donin llum a aquests moments tan incerts.
Preu entrada: 10 h (tota la recaptació es destinarà a La Marató de
TV3, que enguany és per fer front a la Covid-19).
Compra d’entrades a www.espaimaragall.cat.

•Si no podeu assistir presencialment o les entrades estan exhaurides, però voleu col·laborar amb La Marató, podeu
comprar el vídeo de l’espectacle sencer a través d’aquest enllaç:
COMPRAR VÍDEO L’AULA PER LA MARATÓ a https://www.entrapolis.com/entrades/video-laula-de-dansa-per-la-marato

Dilluns, 28 de desembre

NADAL AMB L’HERALD A GAVÀ (capítol 5):
L’arribada dels Reis

Darrer capítol de la sèrie en què sabrem com serà la nit de Reis.
Aquí l’Herald ens dona les instruccions perquè aquesta segueixi
sent la nit més màgica de totes, malgrat que enguany ho haurem
de fer des de casa. No te’n perdis els detalls!
Segueix la sèrie de l’Herald a través de les xarxes socials de
Gavà Cultura i Ajuntament de Gavà

Dijous, 31 de desembre

De 10.30 a 13.30 h. EL PATGE DELS DESITJOS.
Al parc de la Torre Lluc.
Si encara no tens el desig per fer arribar als Reis Mags per al
2021, vine a recollir-lo. L’escrius o el dibuixes i el pots portar a
l’arbre dels desitjos que estarà instal·lat a la Clau de la Ciutat del
2 al 5 de gener al Museu de Gavà.

Arbres de Nadal
Les Farreres (Av. l’Eramprunyà)
Les Bòbiles (Av. de Joan Carles I)
Plaça de Jaume Balmes
Passeig de J.Maragall

Parc de la Torre Lluc
Plaça de Catalunya
Gavà Mar (passeig de la vela)

Decoracions especials
Bola de nadal (plaça de J. Tarradellas)
Regals, bústies i Mussolet (parc de la Torre Lluc)

Bústies Màgiques als barris
Dissabte, 2 de gener. De 16.30 a 19.30 h
Plaça de Jaume Balmes
Parc infantil de la Flama (av. de Joan Carles I,
cantonada c. de Santa Teresa)
Passeig de Joan Maragall

Diumenge, 3 de gener. De 16.30 a 19.30 h
Plaça de Catalunya
Can Tries (plaça de Can Tries)
Les Ferreres (avinguda de l’Eramprunyà) (al costat
de la comissaria dels Mossos d’Esquadra)
Dilluns, 4 de gener. De 16.30 a 19.30 h.
Gavà Mar (passeig de la vela)
Masia Espinós (c. del Pou)
Barri del Bruguers

Centre

Bruguers

Gavà Mar

Ca n’Espinós

Dissabte, 2 de gener

De 10.30 a 13.30 i de 16.30 a 19.30 h.

Visita la clau de la ciutat. Al Museu de Gavà.

Com cada any, podeu visitar la clau que obra les portes de les
cases la nit de Reis. Penja el teu desig a l’arbre dels desitjos i fes
que el 2021 estigui ple de bons propòsits.
Vegeu-ne més informació a l’apartat d’instal·lacions i activitats.

De 10.30 a 13.30 i de 16.30 a 19.30 h.

Bústia màgica amb els patges reials.

Al Parc de la Torre Lluc.
Recollida de cartes pels Reis Mags amb els patges reials.

De 16.30 a 19.30 h. Bústia màgica als barris:

Els Carters Reials ens han fet arribar unes bústies especials on
tots els infants de la ciutat hi pugueu fer arribar la vostra carta als
Reis Mags. Cada dia en un barri diferent.
I si encara no tens el desig, pots recollir-lo per a portar-lo a l’arbre
dels desitjos instal·lat a la Clau de la ciutat.
Plaça de Jaume Balmes, Parc infantil de la Flama (av. de Joan
Carles I, cantonada c. de Santa Teresa) i Passeig de Joan Maragall.
Vegeu-ne més informació a l’apartat d’instal·lacions i activitats.

Diumenge, 3 de gener
De 10.30 a 13.30 i de 16.30 a 19.30 h.

Visita la clau de la ciutat. Al Museu de Gavà.

Vegeu-ne més informació a l’apartat d’instal·lacions i activitats.

De 10.30 a 13.30 i de 16.30 a 19.30 h.

Bústia màgica amb els patges reials.
Al Parc de la Torre Lluc.

De 16.30 a 19.30 h. Bústia màgica als barris:

Plaça de Catalunya, Can Tries (plaça de Can Tries), Les
Ferreres (avinguda de l’Eramprunyà, al costat de la
comissaria dels Mossos d’Esquadra)
Vegeu-ne més informació a l’apartat d’instal·lacions i activitats.

Dilluns, 4 de gener

De 10.30 a 13.30 i de 16.30 a 19.30 h.

Visita la clau de la ciutat. Al Museu de Gavà.

Vegeu-ne més informació a l’apartat d’instal·lacions i activitats.

De 10.30 a 13.30 i de 16.30 a 19.30 h.

Bústia màgica amb els patges reials.
Al Parc de la Torre Lluc.

De 16.30 a 19.30 h. Bústia màgica als barris:

Gavà Mar (passeig de la Vela), Masia Espinós (c. del Pou)
i barri de Bruguers.
Vegeu-ne més informació a l’apartat d’instal·lacions i activitats.

Dimarts, 5 de gener
De 10.30 a 13.30h.

Visita la clau de la ciutat. Al Museu de Gavà.

Darrer dia per a poder visitar la clau que obra les portes de les
cases la nit de Reis.
Vegeu-ne més informació a l’apartat d’instal·lacions i activitats.

De 10.30 a 13.30 h.

Bústia màgica amb els patges reials.
Al Parc de la Torre Lluc.

17 h. ARRIBADA DELS REIS MAGS D’ORIENT

Amb l’Herald i la vostra ajuda farem que els Reis arribin a la ciutat.
Aquesta vegada, però, no podrem sortir a rebre’ls com sempre;
hem de ser prudents i esperar-los a casa. L’Herald, que ja ens
ha explicat com ho hem de fer (capítol 5 de la sèrie Nadal amb
l’Herald a Gavà), ens hi ajudarà de nou. No us ho perdeu!
Seguidament, els Reis Mags faran un recorregut per diferents
barris i carrers de Gavà. Estigueu atents a la sirena i sortiu al
balcó o al portal de casa vostra. Saludeu-los amb la vareta de llum
que de ben segur els guiarà fins a casa vostra aquesta nit.
Podeu seguir-ho a través del
canal Youtube de l’Ajuntament de Gavà
RECORREGUT DELS REIS 2021
GAVÀ MAR.
La Vela, Tellinaires, Premià,
Europa fins Llançà, Europa fins
Alcanar, Alcanar (sentit contrari),
Calafell, Tellinaires, av. del Mar
LA PINEDA / LA PAVA.
Camí de La Pineda, Ciutat del
Repòs, Josep Lluís Sert, Orient,
Torres Clavé, Camí de la Pineda,
Autovia, lateral de Les Dunes,
camí de La Pava
LA SENTIU.
Floresta. Brucs, Cova Fosca,
La Sentiu
CA N’ESPINÓS.
La Font, Granada (sentit
contrari), Tallat (sentit contrari),
Principal
BRUGUERS.
Cal Mas fins rotonda (pujada
i baixada)

LES FERRERES.
Pompeu Fabra, Clara Campoamor fins rotonda, Pompeu Fabra
fins Joan XXIII
CAN TRIES.
Riera de Sant Llorenç, Riu Ebre,
Riu Segre, Riu Fluvià, Riu Anoia,
Camí de Can Tries

PLAÇA DE CATALUNYA /
CENTRE
Sant Nicasi, plaça de Catalunya,
Sant Isidre, Cap de Creus,
Generalitat, Rectoria, Sant Nicasi,
Magdalena Trias

LES COLOMERES /
CENTRE / DIAGONAL.
Santa Teresa, Diagonal baixada,
CAN TINTORER.
Casa de la Vila, Martí l’Humà,
Riera de sant Llorenç fins
Elisenda de Montcada (sentit
a plaça Batista i Roca,
contrari), General Moragues,
Pompeu Fabra, Joan XXIII (sentit Sant Lluís, Joan Carles I
contrari), Jaume I, Pompeu
Fabra, Joan I, Roger de Flor,
LES BÒBILES / CALARafael Casanovas, Eramprunyà MOT /DIAGONAL.
en amunt fins Joan Carles I
La Flama, Santa Teresa, Foc,
Sant Lluís, Les Bòbiles, TerracuiLES COLOMERES.
ta, Joan Carles I, Flora Tristán,
Sant Lluís, Plaça de Catalunya
Vuit de Març, Sant Pere
(rotonda), Pi i Margall, Sant Martí, Treball, Segle XX, Mediterrani, DIAGONAL / CENTRE
Sant Martí, Garrofers, Segle
Montflorit, Diagonal pujada, TreXX, Begues
sols, Sant Joan, Sant Josep Oriol

MARAGALL / CAN RIBES
/ AUSIÀS MARCH
Maragall (ambdós costats),
Riera de Les Parets, Àngel
Guimerà, Lluís Borrassà, Ramon
Muntaner, Pau Vergós, Apel·les
Mestres, Ausiàs March, La Pau,
Apel·les Mestre
ÀNGELA ROCA / LES
PANES
Àngela Roca, Santa Creu de
Calafell (lateral muntanya),
Riera de Les Parets, Les Panes,
Les Colomeres, Santa Creu de
Calafell, Montflorit, Santiago
Rusiñol (sentit contrari), Les
Colomeres. Castelldefels
CENTRE
Generalitat, Maragall, Montflorit,
Centre, Salvador Lluch, Dolors
Clua, Marc Grau, Mare de Déu
de Bruguers

CENTRE / RIERA DE
SANT LLORENÇ
Concòrdia, Aribau, Riera de Sant
Llorenç, Santa Creu de Calafell,
Sarrià, Riera de Sant Llorenç,
Mas Sellarès, Santa Creu
de Calafell
ESTACIÓ / SALAMANCA
/ SANTA CREU DE
CALAFELL
Rambla en avall, Salamanca,
Santa Creu de Calafell (lateral
Mar), Fortià Casanovas
CENTRE / RAMBLA
/ ILLA
Major, Mare de Déu de la Mercè,
Vila i Vilà (sentit contrari), Artur
Costa, Rius i Taulet, Santa Creu
de Calafell, Rambla en amunt
fins Batista i Roca, Rambla en
avall, Màrtirs de 1714 (sentit
contrari) Sant Pere fins Mil·leni.

Instal·lacions
i activitats de Nadal
Enguany serà un Nadal diferent, però igual de màgic
i il·lusionant. S’han planificat un seguit d’activitats en
les quals es poden garantir les mesures de seguretat
i higiene per tal de combatre la propagació de la
pandèmia. Col·labora-hi respectant aquestes mesures.

Durant la campanya de Nadal
DECORA EL TEU BALCÓ

Et convidem a guarnir el teu balcó, a compartir la màgia i la il·lusió
d’aquestes festes.

Durant la campanya de Nadal
ELS ARBRES DE NADAL DE GAVÀ

Instal·lació de 7 arbres gegants a diferents punts de la ciutat.
Parc de la Torre Lluc
Plaça de Jaume Balmes
Passeig de Joan Maragall
Plaça de Catalunya
Les Bòbiles (parc infantil la Falma)
Gavà Mar
Les Farreras

Del 22 de desembre
al 5 de gener

INSTAL·LACIÓ: LES BÚSTIES MÀGIQUES.

Al parc de la Torre Lluc.
De manera permanent, en aquests dies s’instal·len les bústies
màgiques que ens han fet arribar els carters reials perquè pugueu
anar-hi a deixar la carta per als Reis Mags.

Del 22 de desembre
al 5 de gener
RECOLLIDA DE XUMETS
AMB EL MUSSOLET

Instal·lació de la figura d’imatgeria festiva de la ciutat per recollir
els xumets dels petits infants. El Mussolet de Gavà recollirà els
xumets del més petits, en una bústia especial que ha confeccionat
la Companyia General del Foc per a l’ocasió.
Lloc: parc de la Torre Lluc.

2, 3 , 4 i 5 de gener
LA CLAU DE LA CIUTAT

Visita la Clau de la ciutat que l’Herald ha preparat amb els vostres
desitjos, la vostra energia i les vostres il·lusions. Aquesta clau serà
entregada a ses Majestats els Reis Mags d’Orient i els permetrà
obrir totes les portes de la ciutat.
Pots venir a penjar el teu desig, el que has rebut a l’escola, al
patge dels desitjos o algun altre elaborat per tu. I si encara no
tens la carta dels Reis i la vareta de llum que il·luminarà el camí
perquè els Reis arribin a Gavà, pots recollir-la aquí.

de 10.30 a 13.30 i de 16.30 a 19.30 h.

Horari:
Excepte dimarts 5 de gener, de 10.30 a 13.30h.
Lloc: Museu de Gavà.
Informació mesures: És obligatori l’ús de la mascareta per als més
grans de 6 anys. Cal rentar-se les mans amb gel hidroalcohòlic
en entrar. Accés en grups màxim de 6 persones. Cal respectar la
distància de seguretat entre grups en els diferents espais, tant
interiors com exteriors.

2, 3 i 4 de gener

LES BÚSTIES MÀGIQUES ALS BARRIS

Durant tres dies, a diferents barris de la ciutat s’instal·laran les
bústies reials perquè puguis fer arribar la teva carta als Reis Mags.
Els ajudants de ses majestat estaran presents per ajudar-t’hi. Mira
el dia que estaran al teu barri:

Dissabte, 2 de gener. De 16.30 a 19.30 h
Plaça de Jaume Balmes
Parc infantil de la Flama (av. de Joan Carles I, cantonada c. de
Santa Teresa)
Passeig de Joan Maragall
Parc de la Torre Lluc (També de 10.30 a 13.30 h)

Diumenge, 3 de gener. De 16.30 a 19.30 h
Plaça de Catalunya
Can Tries (plaça de Can Tries)
Les Ferreres (avinguda de l’Eramprunyà, al costat de la
comissaria dels Mossos d’Esquadra)
Parc de la Torre Lluc (També de 10.30 a 13.30 h)

Dilluns, 4 de gener. De 16.30 a 19.30 h
Gavà Mar (passeig de la vela)
Masia Espinós (c. del Pou)
Barri de Bruguers
Parc de la Torre Lluc (També de 10.30 a 13.30 h)

Dissabte, 5 de gener. De 10.30 a 13.30 h
Parc de la Torre Lluc
Informació mesures: És obligatori l’ús de la mascareta per als
més grans de 6 anys. Accés en grups màxim de 6 persones. Cal
respectar la distància de seguretat entre grups en els diferents
espais, tant en la cua com en l’espai bústia

Exposició:
menú degustació
Autors de la fundació Hervás Amezcua

Una exposició de diversos autors que mostra l’obra plàstica o
literària que han creat al voltant de la gastronomia com a fet social
i individual.
A la sala d’exposicions de la Biblioteca Josep Soler Vidal
Fins al 31 de gener de 2021

Tot al teu abast
al comerç local

Els comerços de la ciutat són
ideals per a les compres més
freqüents i també les més
excepcionals. Aquest Nadal
al comerç de proximitat de
Gavà hi trobaràs tot el que
necessites per celebrar,
regalar o compartir.
Cada comerciant és un
professional especialista
a oferir-te la solució que
busques amb un servei de
qualitat a mida.
El comerç de la nostra ciutat t’ofereix, a més de les botigues
i atenció presencial, tot tipus de solucions perquè puguis comprar per
telèfon, WhatsApp, plataformes en línia o rebre comandes a domicili.
Comerç modern i amb un servei immediat i de qualitat, tant a peu
de carrer, al punt de venda, i fins i tot a la porta de casa.

Si hi ha botigues, hi ha vida

A Gavà tens més de 1.000 establiments a la teva disposició. Un
carrer amb comerços oberts és un carrer ple de vida. Un carrer sense
botigues queda desert i sense personalitat. El comerç de proximitat
vertebra i cohesiona barris, pobles i ciutats, econòmicament i socialment.
Fa que el lloc on vius sigui més atractiu, més segur i més viu.

Km 0 i sostenible

El comerç de proximitat ens ofereix tot el que busquem sense haver-nos
de desplaçar: comprar local redueix molt les emissions contaminants. Es
tracta d’un model sostenible de comerç, que també contribueix a la
riquesa de la mateixa ciutat. Els i les comerciants són també els nostres
veïns i veïnes.

Genera feina local

El comerç de proximitat genera part
de la riquesa de la ciutat. Dinamitza les
economies familiars, generant ocupació
i llocs de treball.

Seguim impulsant aquest espai de
promoció del comerç de la ciutat

www mesquemaigava cat

Nou espai d’ofertes: MERCAT DE NADAL I REIS
Els millors productes i serveis amb un sol clic!

Del 2 de desembre al 5 de gener

Un espai on trobaràs interessants opcions per fer les teves compres
nadalenques i regals en establiments de la ciutat. Enguany toca compra
i consum responsable!

Directori de negocis de Gavà

Estàs buscant alguna idea especial per regalar? Una experiència
gastronòmica? Una targeta regal amb un massatge? Al directori de
negocis de la ciutat trobaràs l’oferta de comerços i serveis que t’ho
podran oferir.
www.mesquemaigava.cat/directori-de-negocis

Servei a domicili i per emportar

Vols saber els establiments de Gavà que et porten el producte a casa
i t’ho posen més fàcil? Els bars, restaurants i altres negocis que fan
producte per emportar o lliurament a domicili?
www.mesquemaigava.cat/comerc-a-casa

GAUDEIX
EL
NADAL
als eixos comercials
Fem més agradable la teva estada als espais comercials.
Hi trobaràs:
Més carrers il·luminats i atmosfera nadalenca
per acompanyar les teves compres.

Animació comercial, teatre al carrer i números
musicals itinerants per ambientar els principals
dies d’activitat comercial nadalenca.
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Promoció 20x10

amb la nova targeta de fidelització
“WoW Gavà, la targeta del comerç de
Gavà”.
Els primers 500 clients que es donin d’alta a la targeta
de l’associació durant la campanya de Nadal i que facin
una despesa mínima de 20 € gaudiran d’un descompte
de 10€ amb què l’associació els obsequiarà.

Tot són avantatges!
Entra a la pàgina web i hi participa!
Del 4 de desembre al 5 de gener.
Més informació a

www.wowgava.cat
Amb el suport de l’Àrea Metropolitana de Barcelona en el marc del Pla
metropolità de suport a les polítiques socials municipals 2020-2023

Amb el suport de:

AGRUPACIÓ de restauradors DE GAVÀ

Com a novetat, aquestes festes de Nadal els bars i restaurants de Gavà
ofereixen un munt d’opcions i possibilitats de fer comandes per recollir i/o
lliurar a domicili els àpats nadalencs.
Una opció còmoda, segura i d’alta qualitat que garantirà l’èxit de les festes i
celebracions.
I com sempre, podreu gaudir amb família i amics els vostres àpats i
menús de Nadal als bars i restaurants de la ciutat amb totes les mesures i
garanties sanitàries
Per a més informació:
agrupaciorestauradorsgava@gmail.com

MERCATS municipals

Producte fresc, de qualitat i de proximitat: el trobaràs al mercat.
Els mercats municipals, una peculiar forma de comerç tan arrelada a la
nostra cultura mediterrània, contribueixen a millorar els nostres hàbits
alimentaris i de consum.
Són propers i humans, són sostenibles, integradors, responsables i amb el seu
producte fresc i de proximitat fomenten una alimentació saludable i equilibrada.
Durant la campanya de Nadal, els dos mercats municipals obsequiaran els seus
clients amb bosses reutilitzables com a reconeixement a la seva fidelitat.

Mercagavà
Aquest Nadal guanya i gaudeix a Mercagavà.
Del 2 de desembre al 2 de gener.
Premis valorats en més de 5.000 €: premis directes i sortejos.
Més informació a Facebook i a Instagram @mercagava

Mercat del Centre
Vine al Mercat del Centre i participa en el sorteig de
9 paneres de Nadal!
El sorteig es farà el 24 de desembre, a les 13 h.
Més informació a Facebook i a Instagram @mercatdelcentregava

