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Un any més comptarem amb un espai de colors
i d’aromes de primavera on els vivers locals i
una empresa de maquinària exposaran els seus
productes i ens ajudaran a conèixer totes les
possibilitats per crear el nostre propi hort a casa
i a tenir cura d’aquest espai tan especial.
A la carpa exterior del pavelló Jacme March.
29 i 30 d’abril
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· Agrupació de Restauradors de Gavà
· Agrupació Fotogràfica Gavà
· Air-Val Internacional, SA
· Amics Plaques de Cava de Gavà
· AMPA de l’escola Jacme March
· Associació de Comerciants L’Illa de Gavà
· Associació de Gastronomia i Turisme del Baix Llobregat
· Associació de Vehicles d’Època del Baix Llobregat
· Bals Distribuciones Gavà, SL
· Bastoners de Gavà
· Body & Soul
· Casa de Aragón de Gavà
· Castellers de Gavà
· Castellers del Prat de Llobregat
· Club Atletisme Gavà
· Club Beisbol i Softbol Gavà
· Codelearn Gavà
· Companyia General del Foc
· Consorci de Turisme del Baix Llobregat
· Diabòlics Músics de Sant Boi
· Encantats de Begues
· Esbart Brugués de Gavà
· Escola de ball El Muro
· Grallers l’Anguila de Gavà
· Josep Pañella
· Josep Prunera
· Kids&Us
· Mercagavà
· Mercat del Centre
· Montserrat Mestres
· Sief-2
· Talleres Autocamiones Gavà
· Tenis Pineda Gavà
· Unió de Botiguers de Gavà
Amb el patrocini de:

Amb el suport de:

Del 24 al 29 d’abril
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Al pati de l’escola Jacme Mach
Diumenge 30 d’abril
De 12 a 14 i de 18.30 a 20.30 h.
A càrrec de d’IMAQ.
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de Gavà

Vine amb la família a gaudir dels tallers, jocs
gegants i inflables durant tots els dies de Fira
al pati de l’escola Jacme March.
A la Mostra Agrícola podràs saber més sobre
l’agricultura i els espàrrecs de Gavà. I a més,
un munt de tallers t’hi esperen per fer més
divertida la visita a la Fira: racó de manadar
espàrrecs, taller de quadres de llavors, taller
«Arrelant esqueixos de plantes aromàtiques»,
taller «Fem melmelada», taller d’espàrrecs de
fondant, taller de technoverdures i taller de
maquillatge i contacontes.
29 i 30 d’abril

64
a
edició

Col•laboradors de la Fira:

Fira d’Espàrrecs

Espai Els Petits Pagesos

29 i 30 d’abril
a la plaça de Jaume Balmes i al pavelló Jacme March
GastroGavà i Mostra Comercial
28, 29 i 30 d’abril de 2017

Raquel Sánchez Jiménez
Alcaldessa de Gavà

Ja és aquí la Fira d’Espàrrecs. Un esdeveniment on la tradició agrícola, la gastronomia i el comerç, en un equilibri perfecte, projecten
portes endins i portes enfora, allò que som. Una ciutat amb un territori privilegiat, d’una gran riquesa paisatgística que ens ofereix
tranquil·litat i qualitat de vida a quatre passes de Barcelona. Que
esdevé un enclavament econòmic estratègic. Que treballa per la
protecció del medi ambient de la mà de la seva gent, gavanencs i
gavanenques compromesos amb la seva ciutat. I que avança amb
pas decidit cap al futur posant en valor les seves arrels. D’aquí, la
voluntat compartida de preservar i promoure el nostre Parc Agrari
com un motor econòmic de futur. Un Parc Agrari que ens ofereix
el privilegi de poder adquirir productes de proximitat i de qualitat
reconeguda, com són els espàrrecs que donen nom a la nostra Fira.
A l’edició d’enguany, la Mostra Agrícola lluirà més espectacular que
mai per mostrar la qualitat dels productes de la nostra terra amb
els lots d’espàrrecs i les paneres. Uns productes que tothom que ho
vulgui podrà adquirir al Mercat del Camp, que estrenarà un format
molt atractiu i especial.
Les novetats també arribaran a GastroGavà, que acompanyarà les
degustacions de les millors tapes, elaborades per una quinzena de
restauradors locals, amb una mostra de vins de la mà de quatre
cellers de la ciutat. Sens dubte, un plaer pel paladar en un entorn
confortable i de lleure que incorporarà un escenari on se succeiran
les activitats d’animació.
La Mostra Comercial ens presentarà una nova distribució que donarà més visibilitat al comerç local al llarg del carrer de Sant Pere
i acollirà, en el tram més pròxim a l’eix comercial, l’exposició d’automoció.
Tot plegat, amenitzat amb un munt d’activitats que ens oferiran les
entitats culturals i esportives de la nostra ciutat. Amb la seva participació contribuiran a arrodonir un dels caps de setmana més especials del nostre calendari.
No us ho podeu perdre.
Us hi espero!
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Programa d’Activitats 64a Fira d’Espàrrecs de Gavà
Tot el dia
Exposicions fotogràfiques: 49è Concurs Estatal de Fotografia
«Espàrrecs i Agrícola» i «Homenatge a la pagesia de Gavà»
A càrrec de l’Agrupació Fotogràfica Gavà. Pavelló Jacme March.
Jornada de portes obertes al Parc Arqueològic Mines de Gavà,
c. Jaume I, 7. Entrada gratuïta. Dissabte 29 d’abril, de 10 a 19 h.
Diumenge 30 d’abril, de 10 a 14.30 h.
Jornada de portes obertes al Refugi antiaeri de la Rambla
de Gavà. Accés pel pas soterrani de la cruïlla de la rambla
de Salvador Lluch i el carrer de Salamanca. Entrada gratuïta.
Diumenge 30 d’abril, de 10 a 14 h.
Espai infantil «La Fira m’apropa als serveis d’emergència i
seguretat», c. de Martí l’Humà.
Expotractors. Exposició de tractors antics i moderns i maquinària
del camp agrícola. Pati de l’escola Jacme March.
Exposició «L’hort del Jacme March». Sortida Mostra Agrícola.
A càrrec de l’AMPA de l’escola Jacme March.
Túnel de batuda. A càrrec del Club Beisbol i Softbol Gavà. Plaça
de J. Balmes (darrere de l’edifici de l’Ajuntament).
Espai d’inflables, jocs gegants i tallers infantils. Al pati de
l’escola Jacme March.

GastroGavà
De 19 a 22.30 h. Pl. de Jaume Balmes.
19 h. Actuació de Konguito dj.

dissabte, 29 d’abril
5è Trofeu de Promoció del Baix Llobregat – Gran Premi Fira
d’Espàrrecs
De 9.30 a 14 h. Estadi Municipal La Bòbila.
A càrrec del Club Atletisme Gavà.
Obertura al públic del Pavelló Agrícola
11.30 h. Pavelló Jacme March.
Visita de la Puput Punxetes
11 h. Recinte firal i Parc Arqueològic.
A càrrec del Consorci de Turisme del Baix Llobregat.
Menuts a la cuina. Taller Infantil Espàrrec de Gavà.
11 h. Escenari Gastrogavà. A càrrec de la xef Eva Davó.
Dansa tradicional catalana
12 h. Pl. de Jaume Balmes. A càrrec de l’Esbart Brugués de Gavà.
Ball de Bastons
12.30 h. Pl. de Jaume Balmes. A càrrec dels Bastoners de Gavà.

Punt d’informació turística i de la Fira. Plaça de J. Balmes.

GastroGavà
De 12 a 16.30 h. Pl. de Jaume Balmes.
13 h. Actuació de Jackie dj Alone.

Mercat del Camp. (Plaça de J. Balmes). A càrrec de l’Agropecuària
de Gavà i Baix Llobregat.

Exhibició de divertennis
17 h. Pl. de Jaume Balmes. A càrrec de Tenis Pineda Gavà.

diumenge, 30 d’abril
XIIIª Bicicletada Popular de la Casa de Aragón
9.30 h. Pl. de Jaume Balmes.
A càrrec de la Casa de Aragón de Gavà.
Trobada d’intercanvi de plaques de cava
De 9.30 a 13.30 h. Pl. de Jaume Balmes.
A càrrec dels Amics Plaques de Cava de Gavà.
Ral.liantic Fira Espàrrecs i exposició de vehicles clàssics
9 h, punt de trobada pl. de J. Balmes. 11.30 h, recorregut de Gavà
Centre a Gavà Mar. De 12.30 a 14 h, exposició de vehicles a la pl.
de J. Balmes.
A càrrec de l’Associació de Vehicles d’Època del Baix Llobregat.
Actuació castellera i grallers
12 h. Pl. de Jaume Balmes.
A càrrec dels Castellers de Gavà i els Grallers l’Anguila. Amb la
col·laboració dels Encantats de Begues i els Castellers del Prat de
Llobregat.
GastroGavà
De 12 a 16.30 h. Pl. de Jaume Balmes.
13.30 h. Actuació del Sergi Shine dj.
Exhibició de ball
17.30 h. Pl. de Jaume Balmes.
A càrrec de Body & Soul.

Contacontes en anglès
18 h. Pl. de Jaume Balmes. A càrrec de Kids&Us

GastroGavà
De 19 a 22.30 h. Pl. de Jaume Balmes.
19.30 h. Actuació de Morsa Punxadiscos.

Inici Mostra Comercial, Artesanal i d’Automoció
17.30 h. C. de Sant Pere.

Batucada pagesa
18 h. Recorregut eix comercial i recinte firal. Inici a la pl. de J.
Tarradellas. A càrrec de Diabòlics Músics de Sant Boi.

Cercavila Espàrrec & Confeti
18 h. Inici recorregut pg. Maragall fins a arribar a la pl. de Jaume
Balmes. A càrrec de la Cia. General del Foc.

Exhibició de ball
18.30 h. Pl. de Jaume Balmes.
A càrrec de l’Escola de ball El Muro.

GastroGavà
De 19 a 22.30 h. Pl. de Jaume Balmes.
19 h. Actuació musical del grup Sandunguera.

divendres, 28 d’abril
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Un espai agradable que t’acostarà a la tradició
de la pagesia i als productes de proximitat i
qualitat de la mà dels pagesos locals.
Pl. Jaume Balmes. 29 i 30 d’abril
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A la Fira podràs visitar una exposició de tractors
i de maquinària del camp. Aquest espai estarà
ubicat al pati de l’escola Jacme March i s’hi
exposaran tractors antics i moderns així com
maquinària pròpia del cultiu del camp.
29 i 30 d’abril

28, 29 i 30 d’abril
a la pl. de Jaume Balmes
Amb motiu de la 64a Fira d’Espàrrecs,
l’Ajuntament de Gavà i l’Agrupació de
Restauradors et conviden a degustar les
millors tapes de la gastronomia local, amb
l’espàrrec com a protagonista.
Una oferta de qualitat i amb una elaboració
especial per a l’ocasió.
Aquesta edició, l’espai gastronòmic comptarà
amb una mostra de vins de la mà dels cellers
de la ciutat.
Divendres 28 d’abril, de 19 a 22.30 h
Dissabte 29 d’abril, de 12 a 16.30 i de 19 a 22.30 h
Diumenge 30 d’abril, de 12 a 16.30 i de 19 a 22.30 h
Preu dels tiquets: 4 tapes + 2 begudes + 2 gots = 12 €
tapa + beguda + 1 got = 3,5 €
Preu tiquet Mostra de Vins: 4 degustacions + 1 copa = 10 €

#GastroGavà
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