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El Parc Arqueològic Mines de Gavà fa 10 anys
convertit en un referent de preservació, investigació i
difusió del neolític
El 19 de març se celebrarà una festa ciutadana amb cercavila, tallers i una
jornada de portes obertes, entre altres activitats
El Parc Arqueològic Mines de Gavà celebra el desè aniversari, una efemèride que
compartirà amb tota la ciutadania el pròxim 19 de març amb una jornada festiva.
El 3 de febrer de 2007 obria les seves portes un equipament de referència per protegir i
donar a conèixer un jaciment prehistòric amb unes característiques úniques a Europa.
Era la culminació d’un projecte impulsat per l’Ajuntament de Gavà arran de la
descoberta, l’any 1975, d’aquest jaciment de fa 6.000 anys.
El treball rigorós de molts professionals i la implicació de totes les administracions
públiques van fer possible que Gavà pogués comptar amb un equipament de primera
magnitud que feia compatible la preservació d’un llegat únic amb la divulgació i la
recerca. Una cooperació que al llarg dels anys s’ha fet extensiva a altres institucions,
empreses i organitzacions en l’àmbit català, estatal i internacional.
Deu anys després de la seva inauguració, el Parc Arqueològic ha assolit les fites
marcades i s’ha convertit en un dels símbols identificatius de Gavà, el principal agent de
turisme de la ciutat i un dels principals pols d’atracció de visitants del Baix Llobregat.

Així ho demostren les xifres de visites. Durant aquests anys, han recorregut les seves
instal·lacions 275.889 persones, de les quals 182.339 (un 66%) són infants i joves de
més de 300 escoles i instituts.
Totes elles han pogut gaudir d’una sèrie d’activitats i serveis que fan que les mines
siguin accessibles per a tothom, sent la proposta més destacada una fidel reproducció de
l’interior de les mines que permet fer un recorregut lliure per una mina adaptada per a
tots els públics que ofereix una imatge inèdita d’aquest jaciment. Un altre dels exemples
d’aquesta accessibilitat és el mòdul interactiu “La mirada tàctil” per a persones amb
dificultats visuals, fruit de la col·laboració amb la Diputació de Barcelona, i visites
específiques per a persones amb dificultats sensorials, així com vídeos amb llenguatge
de signes.
Recerca i conservació
Però a més de ser un referent de turisme cultural i en matèria educativa, el Parc
Arqueològic Mines de Gavà també ho és en la recerca arqueològica interdisciplinar. Les
tasques d’investigació al sector de la Serra de les Ferreres han permès conèixer millor
certs aspectes de la societat neolítica de l’època, com les pràctiques funeràries o les
relacions comercials amb altres comunitats. Durant aquests 10 anys, també s’han fet
tasques per catalogar els punts miners dels jaciments, s’hi han fet noves excavacions,
s’han estudiat les restes arqueològiques trobades i s’ha caracteritzat la variscita
originària de Gavà.
També s’hi han destinat esforços per conservar i protegir un sector estratègic del
jaciment miner Gràcies a unes complexes tasques de sosteniment de parets i drenatge
d’aigües, s’ha aconseguit protegir les mines al sector del Parc. Per altra banda, amb el
control de l’activitat urbanística també s’han protegit les 200 hectàrees del jaciment,
declarat Bé Cultural d’Interès Nacional.
Reconeixement
El Parc Arqueològic Mines de Gavà ha estat mereixedor de diversos premis i
reconeixements en àmbits diferents. L’any 2007 va rebre el Diploma Turístic de
Catalunya, així com el Premi Nacional de Cultura, gràcies al treball arquitectònic de
Dani Freixes. També ha estat guardonat amb el Premi Josep M. Jujol i Gibert a la

Preservació del Patrimoni Cultural i als Premis de Reconeixement Cultural del Baix
Llobregat l’any 2016. Fins i tot va ser nominat als Premis Europeus Museum of Year
Award (EMYA) l’any 2008.
A aquests guardons cal afegir el reconeixement del públic. Les enquestes de valoració
realitzades als visitants atorguen una puntuació mitjana de 9,31 sobre 10. L’aspecte
millor valorat és la informació i l’atenció al visitant, amb una nota de 9,76. Per la seva
banda, els centres educatius que organitzen visites al Parc el puntuen amb un 8,73 i
valoren, per sobre de tot, la qualitat de les instal·lacions amb un 9.

Jornada commemorativa
Amb l’objectiu de compartir la celebració del desè aniversari, el Parc Arqueològic
acollirà el 19 de març una gran festa ciutadana. La jornada arrencarà a les 11 del matí
amb una cercavila de la Venus (figura femenina de ceràmica trobada en el rebliment del
pou d'una de les mines de Gavà que podria ser la imatge d’una deessa de la fertilitat i
constitueix una de les poques representacions religioses del neolític existents a la
Península).
La Venus de Gavà sortirà del Museu i farà un recorregut, acompanyada de música i ball,
fins al Parc Arqueològic on serà rebuda per una càpsula de dansa inspirada en la
prehistòria. De 12.30 a 14.30 hores hi haurà tallers de tecnologia prehistòrica, perquè
tothom que ho vulgui pugui demostrar les seves habilitats utilitzant eines i utillatges
com els d’abans.
A més, durant tot el matí, hi haurà entrada lliure.

