
ANDREU PÉREZ I LORITE i JORDI CALATAYUD I SANCHÍS, 
portaveu i portaveu adjunt, respectivament, del Grup Municipal 
d'Esquerra Republicana de Catalunya - Els Verds - Independents per 
Gavà a l'Ajuntament de Gavà, 
 
 
D'acord amb l'establert a l'article 66.3 del Reglament Orgànic 
Municipal,  
 
FORMULEM, 
 
perquè sigui substanciat durant el proper Ple municipal ordinari, en 
base als següents  
 
 
Antecedents 
 
En el seus orígens, ara fa 80 anys, la Fira d’Espàrrecs estava lligada 
única i exclusivament al món agrícola, que aleshores constituïa el 
sector d’ocupació majoritari a la ciutat. Ara aquesta situació ha 
canviat extraordinàriament, de forma que l’agricultura amb prou feines 
representa un 0,8% del producte interior brut local. La potenciació del 
producte agrari de referència (l’espàrrec) passa per l’execució 
d’estratègies comercials i de consolidació de marca que haurien de 
sorgir del mateix món agrari local, i en tot cas l’Ajuntament hauria 
d’acompanyar.  
 
Ara bé, sí que es pot insistir des de l’Ajuntament, aprofitant la Fira, 
amb un seguit de propostes per reactivar el sector agrari, com que 
l’agricultura ecològica tingui cabuda a la mostra comercial, amb un 
cost baix, en un espai que podria ser compartit pels diferents 
productors locals que s’hi dediquen. 
 
Així mateix, també es pot impulsar la creació el banc de terres per 
acabar amb els camps abandonats o la potenciació del 
cooperativisme organitzant, junt amb la Fira, una sèrie de trobades o 
jornades del món agrari comarcal, en col·laboració amb les empreses 
del sector, cooperatives agràries, cooperatives de consum ecològic, 
els sindicats agraris i institucions com ara el Parc Agrari del Baix 
Llobregat i l’Escola Superior d’Agricultura de la UPC a Castelldefels. 
 
D’altra banda, a semblança d’altres municipis propers, potser és hora 
i moment d’aprofitar la Fira com a excusa per fer un esdeveniment 
que involucri tot el teixit ciutadà, des de les escoles a les entitats, 
passant pel món del comerç i la restauració.  
 
En aquest sentit, caldria aprofitar el mateix teixit ciutadà –els carrers– 
i fer sortir la Fira del seu recinte tancat, per tal d’estendre-la per la 
ciutat. Això vol dir passar de l’actual eix Balmes-Diagonal-Francesc 
Macià a un eix que vagi des de Francesc Macià fins a la Rambla, 

passant per l’Illa i altres carrers cèntrics. Amb dos propòsits: 
augmentar el nombre d’expositors i involucrar participativament 
tota la ciutat en la Fira. 
 
Així, caldria prendre en consideració idees com la d’organitzar una 
mostra paral·lela d’agricultura ecològica o d’agricultura de 
quilòmetre zero; traslladar la mostra d’entitats a les dates de la 
Fira, amb comissions prèvies que preparin amb temps i de forma 
participativa l’espai expositor, promoure que les botigues surtin al 
carrer i ocupin la vorera, integrant l’experiència de “la botiga al 
carrer”, delimitant espais perquè les botigues que no tenen 
presència als eixos de vianants puguin també ser-hi presents. 
 
També creiem que seria possible potenciar un nou model de 
Mostra de cuina, que promogui durant els dies de fira la 
comercialització de menús degustació als restaurants de la ciutat, 
mirant que aquests menús estiguin elaborats amb productes el 
més locals possibles. 
 
I sobretot, fora important integrar aquesta oferta conjunta 
comercial, cívica i agrícola a l’oferta cultural de la ciutat, aprofitant 
per oferir, els dies de la Fira, visites obertes i guiades a edificis, 
museus i arxius de la ciutat; i finalment, obrir la fira a tota la 
ciutadania de Gavà, inclús a les escoles, promovent una espècie 
de “fira infantil” o “fira familiar”, en què famílies i/o escoles puguin 
també fer paneres i exposar-les, mitjançant l’organització de 
tallers, etc. 
 
La majoria d’aquestes propostes no impliquen una despesa 
exagerada, sinó que es poden portar a terme destinant-hi pocs 
recursos dineraris, a través de la implicació activa dels mateixos 
professionals que treballen a l’Ajuntament i de voluntariat que 
fàcilment es podria activar a través d’una crida pública. Així, per 
exemple, ni la reserva d’espais firals específics, ni l’organització 
de congressos paral·lels, ni l’obertura ciutadana, la fira d’entitats o 
la botiga al carrer gravarien les arques municipals, però en canvi 
tindrien un fort impacte en termes de participació, lluïment i 
vivència. En definitiva, el que es planteja és el canvi d’un model 
organitzatiu que, els darrers anys, s’ha  demostrat que no és 
sostenible i que està abocat al declivi. 
 
 
El següent 
 
PREC: 
 
Instem l’Ajuntament de Gavà a estudiar, desenvolupar, posar en 
pràctica i incloure, en les properes edicions de la Fira d’Espàrrecs, 
els següents elements, per tal de millorar-ne l’arrelament social, 
l’impacte econòmic, i la dinamització comercial: 

1. Incorporar l’agricultura ecològica i de proximitat dins de la Fira-
exposició d’espàrrecs i productes del camp, a la fira comercial, 
en un espai amb un cost baix que podria ser compartit pels 
diferents productors locals que s’hi dediquen. 

 
2. Així mateix, aprofitar la fira per impulsar l’agricultura local, a 

través de l’organització d’unes Jornades agràries comarcals 
amb sindicats, cooperatives i escola UPC. 

 
3. Obrir la Fira a la participació de tota la ciutadania de Gavà, 

inclús les escoles, organitzant un recinte paral·lel amb una Fira 
infantil o familiar, on es puguin presentar i exposar paneres 
fetes a partir de l’aprenentatge mitjançant tallers i cursets, fets 
tant a les escoles com els centres cívics. 

 
4. Fomentar el turisme provinent de fora la ciutat, que faci 

despesa al nostre comerç, sumant a la Fira, i durant aquells 
dies, l’oferta de visites guiades gratuïtes a edificis i 
equipaments emblemàtics de la ciutat (mines, museu, edificis 
de la ciutat, castell...). 

 
5. Augmentar progressivament l’espai firal estenent-lo a tota la 

ciutat (Francesc Macià, Diagonal, Balmes, Sant.Pere i Rambla). 
 

6. Promoure la presència d’expositors locals a través de la 
integració de l’activitat “la botiga al carrer” durant els dies de la 
Fira, i alhora delimitar espais de venda al carrer per a les 
botigues no establertes als eixos de vianants. 

 
7. Organitzar la Mostra d´Entitats Locals durant els dies de la Fira, 

amb un treball previ de preparació. 
 

8. Organitzar una nova mostra de cuina que abasti tota la ciutat, 
oferint als restauradors que hi vulguin participar l’edició i difusió 
d’una guia amb tiquets de menús degustació durant els dies de 
la fira, potenciant que aquests menús estiguin elaborats amb 
productes el més locals possible. 

 
Gavà, març de 2012 
 
 
 
 
 
 
 
Andreu Pérez i Lorite    Jordi Calatayud i Sanchís 
Grup Municipal d'ERC-EV-IxG 
    
AL SR. ALCALDE-PRESIDENT DE L’AJUNTAMENT DE GAVÀ 


