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Inaugurada la 66 edició de la Fira d’Espàrrecs
. El certamen torna enguany a la plaça de Francesc Macià que, sota una
carpa, acull la Mostra Agrícola amb els lots d’espàrrecs i les paneres
. L’alcaldessa Raquel Sánchez ha posat de manifest la necessitat de
millorar i modernitzar les infraestructures del Parc Agrari per garantir la
seva pervivència i la continuïtat del conreu de l’espàrrec
L’alcaldessa de Gavà, Raquel Sánchez; la consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i
Alimentació de la Generalitat de Catalunya, Teresa Jordà, i el president de la
Cooperativa Agropecuària de Gavà, Josep Pañella, han inaugurat avui la 66a edició de
la Fira d’Espàrrecs amb el tall de cinta de la Mostra Agrícola, enguany ubicada a la
plaça de Francesc Macià. Aquest canvi d’emplaçament, motivat per la coincidència
demà de les eleccions generals en què l’escola Jacme March és centre de votació, és la
principal novetat d’un esdeveniment que es manté fidel al seu origen pagès alhora que
projecta el present i el futur de Gavà.
Als parlaments inaugurals, l’alcaldessa Raquel Sánchez, ha afirmat que la Fira
d’Espàrrec representa “la il·lusió, l’estima, la passió i l’orgull de tots els gavanencs i
les gavanenques de mantenir les nostres tradicions, la nostra identitat, i un sector,
la pagesia, que és viu”.
L’alcaldessa ha posat de manifest que el Parc Agrari, més enllà del seu valor natural i
paisatgístic, continua sent un sector d’activitat econòmica i ha reiterat el seu
compromís “a continuar treballant de valent per garantir la seva pervivència”.
Sánchez ha emplaçat a la consellera “a sumar esforços en allò que necessiten els
pagesos, que necessita la ciutat perquè el Parc Agrari esdevingui encara més
productiu i això implica invertir en infraestructures que són del tot necessàries,
com la millora i modernització dels sistemes de drenatge i l’automatització dels
actuals sistemes hidràulics i la intensificació de la neteja de rieres i corredores. Ens
tindreu a l’Ajuntament, als pagesos i a la resta de col·lectius treballant braç a braç
per fer-ho efectiu”, ha afegit.

La consellera Jordà també s’ha referit al paper de l’agricultura com motor econòmic.
“Avui és un dia important per donar impuls a aquest parc Agrari, que hem de
preservar però també hem de dignificar i modernitzar. En aquests moments, al
Parlament estem tramitant una Llei d’Espais Agraris, que serà un instrument
cabdal per aconseguir aquest objectiu”. Jordà també ha posat en valor el producte de
la terra que dóna nom a la Fira: “Hem d’explicar a la resta del món que aquí a Gavà,
els pagesos i les pageses són capaços d’elaborar, amb amor a la terra, uns
espàrrecs de primeríssima qualitat. Estem al costat d’aquest producte perquè ens
ajudarà a seguir bategant amb força. I si això ho acompanyem, com feu a Gavà,
amb la gastronomia, amb els restauradors que són els nostres prescriptors, és
evident que tenim molt a dir i molt a fer”.
El president de la Cooperativa Agropecuària, Josep Pañella, ha afirmat que la Fira
d’Espàrrecs és un mirall de l’esperit de lluita de la pagesia gavanenca: “Aquest ha estat
un any complicat. Les fortes pluges de la primavera, els aiguats de la tardor va
provocar pèrdues importants de la nostra collita. Però amb molt esforç i lluita ens
hem tornat a aixecar perquè la pagesia de Gavà no es rendeix mai. Queda molt a
fer a la zona agrícola i tant la Generalitat, com l’Ajuntament i el Parc Agrari tenen
molt a dir”. Pañella també ha tingut paraules d’agraïment vers les famílies pageses
“per la il·lusió amb què participeu en la Fira d’Espàrrecs, una fira que té com a
objectiu ensenyar els nostres productes, els nostres lots d’espàrrecs d’una manera
molt artística”.

Les principals novetats de la Fira
El recinte firal, d’uns 20.000 metres quadrats, està distribuït en tres grans espais. Al de
la plaça de Francesc Macià s’afegeixen la zona de l’avinguda Diagonal i la de la plaça
Jaume Balmes. Aquest darrer emplaçament acull la 6a edició de GastroGavà, una
mostra de l’oferta de restauració local amb l’espàrrec de Gavà i els productes locals
com a ingredients principals.
La nova ubicació a una carpa a la plaça de Francesc Macià no serà l’única novetat
vinculada a la Mostra Agrícola, que per primer cop, inclou les paneres que infants de
tres escoles de Gavà han elaborat, després de rebre la visita de pagesos de la ciutat.
També s’hi incorporen altres propostes que tenen l’objectiu de promoure la participació
ciutadana a la Fira, com ara el nou espai didàctic de PRESEC, on l’empresa municipal
oferirà tallers familiars i una mostra dels vehicles més sostenibles per a la neteja, la
jardineria i la recollida de residus; la celebració de la Festa del Comerç en el marc de la
Fira, en què s’atorgaran els premis Botiguer/a de l’Any, nominats i votats per la
ciutadania; l’ampliació de les actuacions musicals d’aquest vespre, i la instal·lació de
tres photocalls a diferents punts del recinte firal, on els visitants poden fer-se fotos en un
entorn decorat amb jardineria i tractors.

GastroGavà
L’espai gastronòmic de la Fira d’Espàrrecs, que arriba a la sisena edició, ofereix
novament l’oportunitat de tastar la qualitat de l’espàrrec de Gavà i dels productes de
l’horta gavanenca i del Parc Agrari del Baix Llobregat en un ambient confortable.
Enguany hi participen 18 restaurants de la ciutat i torna a incloure una mostra de vins
que, de la mà de dos cellers de la ciutat, apropa varietats produïdes en l’entorn del Baix
Llobregat. També compta amb un interessant programa d’activitats que dinamitzarà
l’estada a la terrassa, entre elles actuacions musicals i showcooking a càrrec de
prestigiosos xefs de Gavà.
També en el marc de la Fira s’ha estrenat una nova proposta gastronòmica: Espàrrecs a
la Carta!. Fins a l’1 de maig, diversos restaurants de la ciutat incorporen a la carta un
plat amb el producte autòcton de Gavà.
La Fira també acull la Mostra Comercial, Artesanal i d’Automoció. La Mostra
Comercial està formada per carpes distribuïdes al llarg del carrer de Sant Pere, entre
Martí l’Humà i Montflorit on exposen i donen a conèixer els seus serveis una
representació de comerços i empreses del municipi i altres ciutats. També hi té
presència la Unió de Botiguers de Gavà, Illa del Centre i Mercats Municipals amb
l’espai “El Comerç de Gavà”. Incorpora a més l’espai “La pagesia solidària”, on es
venen productes elaborats per Montserrat Mestres (pionera en l’elaboració de les
paneres artístiques de la Fira d’Espàrrecs) amb la col·laboració de FAGA i de l’ONG’D
Carumanda.
La Mostra d’Artesania es reubica a l’avinguda Diagonal i compta amb la presència
d’artesans d’arreu de la comarca i de Catalunya, mentre que el sector de l’automoció té
el seu espai t a l’avinguda Diagonal, al costat del carrer de Santa Teresa, en un entorn
que connecta el recinte firal amb l’espai infantil i de la Mostra Agrícola.
Distribuïdes en les diferents zones del recinte, la Fira també ofereix altres propostes
com el Mercat del Camp, on poder comprar productes de l’horta gavanenca que els
mateixos pagesos posen a disposició dels visitants; l’espai Els Petits Pagesos, on els
infants poden aprendre de manera divertida sobre l’agricultura, els espàrrecs i la Fira i
gaudir de tallers i inflables, i l’espai “La Fira t’apropa als serveis de seguretat”, que
durant tota la jornada d’avui restarà instal·lat a la plaça de Jaume Balmes.
Programa d’activitats
Durant tot el cap de setmana, la Fira d’Espàrrecs omplirà d’activitats la plaça de Jaume
Balmes, el carrer de Sant Pere, l’avinguda Diagonal i la plaça de Francesc Macià,
convidant tothom a gaudir de tres de música, jocs familiars, espectacles i gastronomia.
La plaça de Jaume Balmes és l'epicentre de la música, la dansa i el joc. Entre les
activitats programades per avui destaquen els concerts, del Taller de Música Gavà a

càrrec de la Big Band de l’escola i de La Golden Beat a partir de les 21 h. Ja demà al
matí, acollirà l’exposició dels vehicles d’època que prèviament hauran protagonitzat el
Ral·li antic que recorrerà el centre de la ciutat i Gavà Mar.
Les entitats culturals, socials, esportives i educatives del municipi també es bolquen
amb la Fira i hi participen de manera molt activa, sigui amb actuacions a l’escenari,
exhibicions, cercaviles o organitzant tota mena d’activitats. Grallers de la Font Groga,
Bastoners de Gavà i Castellers de Gavà se sumen a l’oferta de tallers i jocs destinats als
més petits perquè puguin gaudir de tot un dia en família a la Fira.
Afegir a més les exposicions fotogràfiques del 51è concurs estatal de fotografia, les
jornades de portes obertes al Parc Arqueològic i al Refugi Antiaeri, i el 7è Trofeu de
Promoció del Baix Llobregat-Gran Premi Fira d’Espàrrecs organitzat pel Club
Atletisme Gavà avui dissabte.
La Fira d’Espàrrecs està organitzada per l’Ajuntament amb la col·laboració de la
Cooperativa Agropecuària de Gavà i del Baix Llobregat, pel que fa al vessant agrícola.
Quant a GastroGavà, l’organització recau en l’Ajuntament amb la col·laboració de
l’Agrupació de Restauradors de Gavà i amb la producció de l’Associació de
Gastronomia i Turisme del Baix Llobregat (AGT).

