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- Nota de premsa Les visites a les caves han estat un gran èxit de participació

L’Ajuntament programarà noves visites a les caves
Gomà per a l’any 2015
Més de 700 persones han visitat les caves de l’antic Xampany Gomà des
que el mes de setembre passat l’Ajuntament va començar a programar-ne
visites guiades. Per a aquest any, el calendari de visites ja s’ha tancat i no
se’n programaran de noves fins l’any vinent.
La primera visita a les caves Gomà es va fer el dissabte 28 de setembre de
2013 amb motiu de les Jornades Europees de Patrimoni. Hi van participar 80
persones, però en van quedar en llista d’espera més de 130. A partir de llavors,
i per tal de donar sortida a la gran demanda que s’anava produint
paulatinament, l’Ajuntament ha organitzat 11 visites, per les quals han passat
700 persones. Després de la visita del passat diumenge 15 de juny, per a
aquest any hi ha programades dues visites més, durant el mes de novembre,
per a les quals ja pràcticament no queden places.
De cara a l’any vinent, l’Ajuntament reorganitzarà el sistema de visites amb
l’establiment d’unes dates fixes, que es donaran a conèixer a través de la
premsa i pels canals de difusió municipals habituals.

Les caves Gomà
Les caves subterrànies de l’antic Xampany Gomà són un espai fosc, fresc i
humit que poques persones havien tingut l’oportunitat de visitar des del
tancament de l’activitat, a la dècada de 1970. L’accés es fa per una escala de
cargol, que limita el nombre de persones que hi poden baixar. Per això les
visites han de ser en grups reduïts.
La visita, que està conduïda pel Centre d’Estudis Molletans, ha comptat amb la
participació de Pere Lluís Pedragosa, un molletà que va treballar-hi més de deu
anys; primer a les caves Vila-rosal i ja després a les caves Gomà. Pere Lluís
coneix perfectament la història de l’edifici, de la família Gomà i del sistema de
producció del cava, i és un testimoni realment valuós per conèixer el que van
ser els anys d’esplendor d’una firma que, sobretot durant els anys 50, es
considerava una de les marques de més prestigi de la producció catalana de
xampany.
Adjuntem fotografia de les caves (autor: Toni Torrillas).
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