
Vine a trobar inspiració per als regals d’aquestes festes.
Mercat de Sant Nicasi, a la Rambla de Gavà.
Venda de producte artesà i de proximitat, espai infantil i un
programa d’activitats per gaudir amb els amics i en família.

No et perdis aquest any el Mercat d’Art Jove,
a la plaça de J. M. Batista i Roca.

DISSABTE,  11  DE DESEMBRE:
• D’11 a 12.30 h: Masterclass de Zumba. Campanya de recollida de joguines “A Gavà, cap infant 
   sense joguina”, a l’escenari de la pl. de J. M. Batista i Roca. Organitza: Creu Roja.
• D’11 a 11.30 h: Els pastorets de la música (itinerant).
• D’11.30 a 12 h: Els ajudants del Pare Noel passegen pel mercat (itinerant).
• De 12.30 a 13 h: Els músics de Nadal (itinerant).
• De 13 a 13.30 h: Els follets de Nadal. Aquests curiosos follets ens sorprendran amb un 
   espectacle de circ i humor. A l’escenari de la pl. de J. M. Batista i Roca.
• De 16 a 20 h: Concert de Nadal de Combos al carrer, a la plaça de Batista i Roca. A càrrec dels
   combos moderns de l’Escola de música American Lake Music.  NBN                                                      

Organitza: Escola de música American Lake Music.
• De 17 a 17.30 h: Cercavila musical (itinerant).
• De 17.30 a 18 h: Els patges reials ens visiten (itinerant).
• De 18.30 a 19 h: Els alegres elfs musicals (itinerant).
• De 19 a 19.30 h: L’alegria de Nadal (itinerant).
• De 20 a 20.30 h: Els pastorets de la música (itinerant).
• De 20.30 a 21 h: Els follets del foc (itinerant).

DIUMENGE, 12  DE DESEMBRE:
• D’11 a 14 h: Concert de Nadal, a l’escenari de la pl. de J. M. Batista i Roca.
   Organitza: Taller de Música Gavà.
• D’11.30 a 12 h: Els pastorets de la música (itinerant).
• De 12 a 12.30 h: Els patges reials ens visiten (itinerant).
• De 13 a 13.30 h: Cercavila musical (itinerant).
• De 13.30 a 14 h: Els carters dels regals (itinerant).
• De 17.30 a 18.30 h: Espectacle de malabars i humor, a l’escenari
   de la pl.de J. M. Batista i Roca.
• De 18 a 21 h: Concert de grups locals i DJs, a l’escenari de la pl. de J. M. Batista i Roca. 
   Organitza: Gavà Jove.
• De 17.30 a 18 h: Els ajudants del Pare Noel passegen pel mercat (itinerant).
• De 18 a 18.30 h: Els músics de Nadal (itinerant).
• De 19.30 a 20 h: Els alegres elfs musicals (itinerant).
• De 20.30 a 21 h: Cercavila de comiat amb música i malabars (itinerant).

DURANT TOT EL CAP DE SETMANA:
• Fes-te una foto en els photocalls del Mercat de Sant Nicasi,
   a la pl. de Josep Tarradellas i a la pl. de J. M. Batista i Roca.
• Participa en el concurs de fotografia del Mercat de Sant Nicasi a Instagram.

MERCAT DE SANT NICASI

PROGRAMA d’ACTIVITATS

11 i  12
de

DESEMBRE,
d’11  a  21  h .


