
AMB EL NOSTRE COMERÇ

SANT
NICASI
NADAL
I REIS
22/23



TOT AL TEU ABAST
AL COMERÇ LOCAL.
SI  HI  HA BOTIGUES,
HI HA VIDA 

Gavà, més de 1.000 establiments.
El comerç de proximitat, per ser un element 
vertebrador i cohesionador social i econòmic,
fa que els carrers de Gavà siguin més
atractius, més segurs i més vitals.

Km 0 i  SOSTENIBLE
El comerç local suposa un model
econòmic sostenible, ja que genera un
menor impacte en la mobilitat, els residus i la petjada de 
carboni. 

GENERA FEINA LOCAL
El comerç de proximitat genera activitat 
econòmica, dinamitza les economies familiars
i crea ocupació i llocs de treball.

TRANSFORMACIÓ I  ADAPTACIÓ
Un sector que, davant els nous
hàbits de compra de les persones
consumidores, busca eines
d’adaptació per oferir
un més bon servei.



PROGRAMA d’ACTIVITATS

DISSABTE,  17  DE DESEMBRE
D’11 a 12.30 h: Exhibició d’Idol, a l’escenari de la plaça de J. M. Batista i Roca.
A càrrec de la comissió de Cosplay de l’Espai Jove La Casa Gran.
D’11 a 11.30 h: Els sons de Nadal (itinerant).
D’ 11.30 a 12 h: L’elf i la fada del bosc (itinerant).
De 12 a 14 h: Aprèn a reparar roba amb Boro-Sashiko. Vine a aprendre una original
tècnica japonesa per reparar roba! Allargaràs la vida útil d'una peça de roba només
amb pedaços i brodats visibles. A la carpa de Gavà Més Verda, Més Neta.
De 12.30 a 13 h: Cercavila musical.
De 13:00 a 13.30 h: Espectacle ”Ale hop!”, a l’escenari de la plaça de J. M. Batista i Roca.
De 17 a 17.30 h: Els sons de Nadal (itinerant).
De 17.30 a 18 h: El patge i la rosa del Desert (itinerant).
De 18 a 20 h: Concert de Combos de Nadal, a l’escenari de la plaça
de J. M. Batista i Roca. Organitza: Escola de música American Lake Music.
De 18.30 a 19 h: Cercavila musical.
De 19 a 19.30 h: L’elf i la fada del bosc (itinerant).
De 20 a 20.30 h: Els sons de Nadal (itinerant).
De 20.30 a 21 h: Malabars i danses orientals (itinerant).
De 20.30 a 22 h: Sessió de Djs, a l’escenari de la plaça
de J. M. Batista i Roca.

DIUMENGE, 18 DE DESEMBRE
D’11.30 a 12 h: Cercavila musical.
De 12 a 13.30 h: Concert de Nadal, a l’escenari de la plaça
de J. M. Batista i Roca. Organitza: Taller de Música Gavà.
De 12 a 12.30 h: El patge i la rosa del Desert (itinerant). 
De 13 a 13.30 h: Els sons de Nadal (itinerant).
De 13.30 a 14 h: L’elf i la fada del bosc (itinerant).
De 17.30 a 18 h: Espectacle “Malabarum”, a l’escenari de pl. de J. M. Batista i Roca.
De 17.30 a 18 h: Els sons de Nadal (itinerant).
De 18 a 20 h: Concerts de bandes i artistes joves amb Numad i Lady Manhattan,
a l’escenari de la plaça J. M. Batista i Roca.
De 18 a 18.30 h: Cercavila musical.
De 19.00 a 19.30 h: Malabars i danses orientals (itinerant).
De 20.30 a 21 h: L’elf i la fada del bosc acompanyats amb els músics (itinerant).

DURANT TOT EL CAP DE SETMANA
- Fes-te una foto en els photocalls del Mercat de Sant Nicasi i comparteix en xarxes. 
- Participa en el concurs de fotografia del Mercat de Sant Nicasi a Instagram. 

#MercatSantNicasi2022
#ComerçdeGavà

MERCAT
DE SANT NICASI 17  i  18

DESEMBRE
d’11 a 21 hA la Rambla de Gavà.

Venda de producte artesà i de proximitat, espai infantil i
un programa d’activitats per gaudir amb la família i els amics.
No et perdis el Mercat d’Art Jove, a la plaça de J. M. Batista i Roca.



Del 13 de desembre de 2022 al 5 de gener de 2023 podràs visitar el pessebre amb 
clicks de Playmobil, una iniciativa ciutadana que enguany acull la Unió de Cooperadors, 
a la rambla de Maria Casas, 102. Amb la col·laboració de José A. Gómez.

Del 13 de desembre de 2022 al 8 de gener de 2023, al porxo de l’església de Sant 
Pere, podràs visitar el pessebre tradicional de figures. Amb la col·laboració de la 
Parròquia de Sant Pere de Gavà.

12è  CONCURS DE PESSEBRES

Consulta les bases del concurs.
Més informació a:
avbcdegava@gmail.com / Tel. 93 633 61 86
Organitza: Associació Veïnal del Barri
del Centre de Gavà.

UN NADAL AMB NOTA

Programa d’actuacions musicals als carrers
comercials per amenitzar les teves compres
nadalenques. Diferents estils i formats per
posar la nota musical nadalenca.

Dijous, 22 desembre
De 18.30 a 20 h: Espectacle musical itinerant,
per la zona comercial de Rambla i l’Illa de vianants.

Divendres, 23 desembre
De 18.30 a 20 h: Actuació de Beat it Duo. Versions de
cançons de Nadal de tots els estils, a la plaça de J. Tarradellas.

Dijous, 29 desembre
De 12 a 13.30 h: Contacontes musical, al mercat municipal MercaGavà.
De 18.30 a 20 h: Actuació de gòspel de Delta’s Troop, a la plaça Major.

Divendres, 30 desembre
De 18.30 a 20 h: Espectacle musical itinerant, pel pg. Maragall, pl. Balmes i av. Diagonal.

PLATAFORMA “MÉS QUE MAI,  COMERÇ DE GAVÀ”

Opcions en línia per trobar idees originals i ofertes per als regals d’aquest Nadal. 
Podràs consultar les promocions i també fer una recerca d’establiments al directori 
de negocis de Gavà. 

A prop de casa, al comerç de proximitat
https://www.mesquemaigava.cat

NADAL ALS EIXOS
COMERCIALS 

2 HORES
GRATIS
D’APARCAMENT
Del 26 de NOVEMBRE de 
2022 al 7 de GENER de 
2023, et facilitem les compres.

Als aparcaments de les places 
de J.M. Batista i Roca
i de Jaume Balmes.

PHORES

GRATIS

2 

Amb el suport:

Aquest projecte es porta a terme amb el suport de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, en el marc del pla ApropAMB



ASSOCIACIÓ DE
COMERCIANTS I
PROFESSIONALS
WOW GAVÀ

EL COMERÇ DE GAVÀ A 1000 X HORA

Del 25 de novembre a l’11 de gener, comprar al comerç local adherit a Wow Gavà té 
premi. Fes una compra en qualsevol dels establiments associats i t’obsequiaran amb 
una butlleta que hauràs d’emplenar i dipositar a l’urna que trobaràs en el comerç. Se 
sortejarà 1 premi de 1.000 € per fer les compres en 1 hora.

Consulta’n les condicions i les bases de participació a www.wowgava.cat

TALLERS INFANTILS I  DINAMITZACIÓ PER NADAL

Divendres, 2 de desembre
De 17 a 20 h: Taller infantil: “Fes el teu tió de Nadal de fang”. Plaça Major. 

Divendres, 16 de desembre
De 17 a 20 h: Taller infantil de manualitats. Plaça Major 
Amb la col·laboració de Bauhaus.

Dimecres, 4 de gener
17 h: El comerç endolceix el Nadal. Xocolata i melindro a canvi
de tiquets de compra del comerç local associat. Plaça Major.
 
PHOTOCALL WOW GAVÀ Xmas

Vols celebrar Nadal amb el comerç local de la ciutat?
Vine a l'Illa de vianants i fes-te una foto en el photocall de Wow Gavà.

EL COMERÇ DE WOW GAVÀ ES GUARNEIX DE NADAL

Tots els establiments adherits a Wow Gavà es vesteixen
de Nadal amb un element decoratiu per celebrar
aquestes festes amb la ciutadania gavanenca.

Més informació a www.wowgava.cat



AGRUPACIÓ DE
RESTAURADORS
DE GAVÀ

MERCATS MUNICIPALS
I MARXANTS

Tota la informació de les activitats que 
organitza l’Agrupació de Restauradors de 
Gavà per aquest Nadal a https://www.arg.cat/

Els mercats municipals se
sumen a la campanya de Nadal

MERCAGAVÀ

6.000 bosses de regal.

630 premis directes participant en les butlletes tipus tómbola i un sorteig de 500 € 
entre tots els participants.

Les bosses i les butlletes es repartiran a les parades a partir de l’1 de desembre. 

9 de desembre: Campanya de donació de sang. Col·laboració amb el Banc de Sang. 
En fer la donació, la persona donant rep 5 € en vals de compra al mercat, i 5 € més 
es destinen a una entitat sociosanitària local.

17 de desembre, 10.30 h: Taller de manualitats per a infants.

24 de desembre, 10.30 h: Taller de cuina per a infants. Recepta nadalenca.

Més informació a https://www.facebook.com/mercagava/ i a instagram @mercagava

MERCAT DEL CENTRE

Sorteig de lots de Nadal el 24 de desembre, a les 14 hores. 

Més informació a facebook.com/mercatdelcentregava/
i a instagram @mercatdelcentregava

MERCAT DE MARXANTS

Diumenge, 11 de desembre, edició especial del Mercat de Marxants. 

De 9 a 14 h, a la Rambla,
entre la carretera Santa Creu de Calafell i la plaça Catalunya.


