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D’ABRIL
AL 10
DE MAIG

A Gavà, és temps d'espàrrecs. No només perquè sigui el
punt àlgid de la collita del nostre producte emblemàtic,
sinó perquè a les portes del que hauria de ser el gran
esdeveniment del nostre calendari, posem en marxa
una programació que, al llarg de tres setmanes, ens
permetrà mantenir la seva essència adaptada a la
situació derivada de la Covid.
Enguany no podrem passejar per la Mostra Agrícola,
però els orígens pagesos de la nostra Fira seran ben
presents arreu de la ciutat, així com la resta dels
ingredients que la caracteritzen: la millor oferta
gastronòmica, la vitalitat del nostre comerç, i la
participació d'un públic de totes les edats de la mà de
propostes al carrer o digitals.
"Temps d'Espàrrecs” ens permetrà reivindicar el treball
de la pagesia gavanenca i un Parc Agrari que forma
part del nostre patrimoni i que volem preservar i
promoure com a motor econòmic. I, evidentment, els
espàrrecs de Gavà, àmpliament reconeguts per una
qualitat que els fa únics. Ho farà a través del Mercat del
Camp, d'exposicions de paneres als mercats municipals,
demostracions de manadar espàrrecs, una gimcana i
photocalls, entre altres activitats.
També podrem assaborir els espàrrecs de Gavà. Perquè
amb un format diferent, GastroGavà tornarà a esdevenir
el mirall de la millor gastronomia local, amb un calendari
més ampli i una participació rècord. Més d’una vintena
de bars i restaurants ens acolliran a casa seva per
oferir-nos platillos o menús amb els millors productes
de la nostra terra.
Si la Fira és un reﬂex del nostre tarannà, de la nostra
identitat, aquesta programació tornarà a mostrar-nos
tal com som: una ciutat orgullosa de les seves arrels i
del seu progrés, amb una gent oberta, emprenedora i
lluitadora, com demostren totes les persones i
col·lectius que, sobreposant-se a una situació
complicada com l'actual, fan possible "Temps
d'Espàrrecs".
Estic convençuda que aquesta programació donarà pas,
l'any vinent, a una Fira molt especial, la del 90 aniversari
de la seva primera edició, i que tots i totes podrem
viure-la i compartir-la com sempre.

Raquel Sánchez
Alcaldessa de Gavà

DIJOUS, 22 D’ABRIL

DIVENDRES, 30 D’ABRIL

11 h.

Demostració de muntatge d’una panera de
verdures, a MercaGavà.

17 h.

12 h.

Inici GastroGavà 2021: «Espàrrecs a la
Carta», als restaurants de la ciutat
participants.

Funcionament dels photocalls «Temps
d’Espàrrecs».
Participa en el concurs i guanya una
passejada en carruatge pels camps
agrícoles de Gavà. Tota la informació a
ﬁraesparrecs.cat

17 h.

Demostració de muntatge d’una panera de
verdures, al Mercat del Centre.

18 h.

Teatre al carrer, a la zona comercial.

DIUMENGE, 2 DE MAIG
Tot el dia
Gimcana «Temps d’Espàrrecs». Una
manera divertida a través del joc
d’aprendre sobre la teva ciutat. T’animes a
resoldre els diferents enigmes? Si ho
aconsegueixes tindràs un petit obsequi.
(ﬁns a exhaurir-ne existències).
Punt de trobada plaça de Jaume Balmes,
davant del photocall. Tota la informació a
ﬁraesparrecs.cat

DISSABTE, 1 DE MAIG
DISSABTE, 24 D’ABRIL
Tot el dia
Gimcana «Temps d’Espàrrecs».
Una manera divertida a través del joc
d’aprendre sobre la teva ciutat. T’animes a
resoldre els diferents enigmes? Si ho
aconsegueixes, tindràs un petit obsequi
(ﬁns a exhaurir-ne existències).
Punt de trobada a la plaça de Jaume
Balmes, davant del photocall. Tota la
informació a ﬁraesparrecs.cat

13.30 h. Sorteig d’una panera de verdures al Mercat
del Centre.
19 h.

Sorteig d’una panera de verdures a
MercaGavà. Consulta la informació de com
participar a ﬁraesparrecs.cat

DILLUNS, 26 D’ABRIL
Exposició al carrer de cartells de la Fira
d’Espàrrecs. Façana de la Torre Lluc (ﬁns al
10 de maig).
17 h.

Funcionament dels photocalls «Temps
d’Espàrrecs».
Participa en el concurs i guanya una
passejada en carruatge pels camps
agrícoles de Gavà. Tota la informació a
ﬁraesparrecs.cat

Inici del Concurs d’aparadors «La pagesia i
els espàrrecs de Gavà». Diferents
aparadors de la ciutat ambientaran el seu
comerç amb elements relacionats amb la
pagesia, els espàrrecs i la Fira d’Espàrrecs.
Participa-hi i vota l’aparador més popular.
Més informació a ﬁraesparrecs.cat

Inauguració de l’exposició fotogràﬁca 52è
Concurs estatal de fotograﬁa "Espàrrecs i
Agrícola", a la sala d’exposicions de la
Biblioteca Josep Soler i Vidal. Horari: de 10
a 13 i de 17 a 20 h. De l’1 al 15 de maig.

12 h.

Demostració de com manadar espàrrecs, al
Mercat del Camp. Amb la col·laboració de
la pagesia local.

12 h.

Teatre al carrer, al parc de la Torre Lluc i a
la zona comercial.

12 h.

Contacontes matinal, a l’Espai Maragall.
Entrada gratuïta amb compra d’entrada
anticipada (ﬁns exhaurir localitats). Més
informació a ﬁraesparrecs.cat

12.30 h. Missa per a la pagesia, a l'església de Sant
Pere.
DILLUNS, 10 DE MAIG
20 h.

12 h.

Demostració de com manadar espàrrecs, a
la plaça de la Pagesia. Amb la col·laboració
de la pagesia local.

18 h.

Teatre al carrer, a la zona comercial.

DIMARTS, 27 D’ABRIL
Exposició de paneres de llavors d’anteriors
edicions de la Fira d’Espàrrecs als mercats
municipals (ﬁns al 8 de maig).

De 10 a 14.30 h.
Mercat del Camp, a la Torre Lluc.

De 10 a 20 h.
Mercat del Camp, a la Torre Lluc.
11 h.

A més a més, els aparadors acolliran una
exposició de cartells d’anteriors edicions
de la Fira d’Espàrrecs i de fotograﬁes de la
pagesia de Gavà. Amb la col·laboració de
l’Associació de Comerciants WoW Gavà,
l’Agrupació Fotogràﬁca Gavà i AgroGavà.

Funcionament dels photocalls «Temps
d’Espàrrecs». Participa en el concurs i
guanya una passejada en carruatge pels
camps agrícoles de Gavà. Tota la
informació a ﬁraesparrecs.cat

Cloenda del programa d’activitats «Temps
d’Espàrrecs 2021», a l’Espai Maragall.
(Reserva prèvia d’entrades per aforament
limitat).

VOLS COMPRAR ESPÀRRECS DE GAVÀ?
Pagesos proveïdors d’espàrrecs de Gavà a
ﬁraesparrecs.cat
Per a més informació: AgroGavà. Tel. 936622147
GASTROGAVÀ 2021: ESPÀRRECS A LA CARTA
Del 22 d’abril al 9 de maig. GastroGavà es trasllada
als bars i restaurants de la ciutat. Aconsegueix el teu
Gavàport i participa en el concurs.
Més informació a gastrogava.cat

COL·LABORADORS:
Air-val Internacional Internacional, S.A.
Agropecuària de Gavà i Baix Llobregat
Agrupació de Restauradors de Gavà
Agrupació Fotogràﬁca Gavà
Associació de Comerciants WoW Gavà
Consorci de Turisme del Baix Llobregat
MercaGavà
Mercat del Centre

#TempsdEspàrrecs
www.ﬁraesparrecs.cat
@FiraEsparrecs
@FiraEsparrecs
@ﬁraesparrecs
Fira d'Espàrrecs de Gavà
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