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Butlletí 
Informatiu
Municipal

El  servei  està realitzant-lo  la  empresa municipal Sòlgata que ha esta-
blert un calendari de recollida i s’han incorporat dos educadors ambien-
tals que realitzen la funció d’informació i concienciació a la ciutadania  
sobre el procés.

Durant el mes de novem-
bre s’ha iniciat la recollida 
separada de la fracció or-
gànica dels residus munici-
pals (FORM) i la prova pilot 
porta a porta en la zona de  
l’Arraval.

Abans d’inciar la recollida 
es van realitzar diverses re-
unions informatives dirigi-
des als establiments d’hos-
taleria i comerços adherits  
a la recollida selectiva així 
om als veïns de la zona de 
l’Arraval i aquells que es van 
adherir voluntariament.

Posteriorment, es van dis-
tribuir uns kits amb el ma-
terial necessari per a la 
separació dels residus i fa-
cilitar la recollida.

S’inicia la recollida 
de residus orgànics 
porta a porta a 
establiments i 
Arraval

Desembre 2021 #3



Telèfons d’interés

Contacte regidors i regidores

POLICIA LOCAL GATA
965 75 74 32

SERVEIS SOCIALS MASSMA
965 75 65 49

GATA JOVE
618 946 206
gatajove@gatadegorgos.org

PAVELLÓ POLIESPORTIU COBERT
965 75 61 29
gataesports@gmail.com

BIBLIOTECA DE GATA DE GORGOS
965 75 78 72
biblioteca@gatadegorgos.org

ADL-CREAMA GATA
965 75 62 63
adl@gatadegorgos.org

ESCOLA DE FORMACIÓ DE PERSONES ADULTES
965 75 65 92
fpagata1@hotmail.com

AJUNTAMENT DE GATA
965 75 60 89 
Duquesa de Almodovar , 3
03740, Gata de Gorgos
info@gatadegorgos.org

JOSEP FRANCESC 
SIGNES COSTA

JOANVI VALLÉS ROSELLÓ

TONI SIGNES COSTA

TONI ARABÍ ARABÍ 

NEUS MULET MULET

ÀNGELS SOLER FORNÉS

PEPE JUAN MULET

MAITE SIGNES CASELLES

JUAN PEDRÓS TALENS

GUILLERMO CHOLBI SART

MAITE MESTRE TUR

LUIS BLASCO BLACO

VANESA CASTILLO TORRES

Alcaldia (Compromís)

Àrea genèrica:

■ Mobilitat.
■ Serveis Municipals, Obres 
Públiques.
■ Serveis Socials, Tercera Edat.
■ Transparència, Comunicació  
i Innovació.

3r. Tinent d’Alcaldia (PSOE)

Àrea genèrica:

■ Festes
■ Governació (Policia local, 
Protecció Civil, Prevenció 
d’Incendis i Sanitat).

1r. Tinent d’Alcaldia
PORTAVEU (PSOE)

Àrea genèrica:

■ Hisenda, Personal
■ Comerç.
■ Urbanisme, Residents, 
Obres Públiques.

4t. Tinent d’Alcaldia  
(Compromís)

Àrea genèrica:

■ Esports.

Àrea genèrica:

■ Dona i Igualtat.
■ Turisme i Joventut.

2na. Tinent d’Alcaldia  
(Compromís)

Àrea genèrica:

■ Cultura, Patrimoni.
■ Educació, Normalització 
lingüística.

(PSOE)

Àrea genèrica:

■ Medi Ambient, Agricultura i 
Canvi Climàtic.

TOURIST INFO GATA
965 75 73 17
Duquesa de Almodovar , 3
03740, Gata de Gorgos
gata@touristinfo.net
www.turismegata.com

alcaldia@gatadegorgos.org
608 243 571

jvvalles@gatadegorgos.org
608 243 575 

ajsignes@gatadegorgos.org
608 243 573

info@gatadegorgos.org
608 243 572

aarabi@gatadegorgos.org

nmulet@gatadegorgos.org
608 243 576

info@gatadegorgos.org

info@popularsgata.es 

PORTAVEU (PP)
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tre d’atenció a majors (CEAM). 
Aquest projecte compta amb 
una subvenció de la Generalitat 
de 3.952.833,96 € desglossats en 
tres anualitats: 2021-2022-2023

Gata es converteix així en el pri-
mer municipi que inicia el PLA 
CONVIVINT d’infraestructures 
de Serveis Socials de la Con-
selleria d’Igualtat i Polítiques  
inclusives.

Un nou pas endavant per a 
la construcció del centre de 
dia i CEAM per a Gata

L’ajuntament va aprovar 
per unanimitat, en plena-
ri extraordinari, assumir la 
delegació de Conselleria 
per iniciar les actuacions 
tècniques necessàries per 
a la construcció del cen-
tre de dia per a persones 
majors dependents i cen-

Gata inicia 
el Pla 
Convivint 
per a la 
construcció 
del Centre 
de Dia

La nova infraestructura, distri-
buïda en dos plantes i sótano,-
comptarà amb diversos serveis 
com sales d’estar, aules taller, 
menjador i cuina, servei mèdic, 
d’infermeria i de podologia, bi-
blioteca i sala de lectura, cafe-
teria, vestuaris, aula d’informàti-
ca,...així com zona d’aparcament 
pròpia. I tindrà capacitat per a 
72 persones.

Turisme edita un fullet de rutes senderistes
Amb l’arribada de la tardor i 
el bon temps per a caminar, la 
regidoria de Turisme de l’Ajun-
tament de Gata  ha editat un 
fullet que recull les rutes sende-
ristes que hi ha senyalitzades al  
municipi.

Actualment, Gata disposa de 
6 rutes senyalitzades: PR- 412 
CIRCULAR; PR- 412 VARIANT 
TOSSAL DEL MORO; PR- 412 
VARIANT CORRAL DE BORRE-
LL, PR- 466 GATA A LLÍBER, 
ELS MOLINS DEL TOSSAL DE 
PEDREGUER – O MOLINS DE 
GATA i GR 330 PAS PER GATA-  
ETAPA 1 i 2.  

A més del mapa cartogràfic, el 
fullet recull una breu explicació 

de cadascuna de les rutes  i els 
detalls tècnics de cadascuna: 
desnivell, perfil, distància, sen-
yalètica,...

Durant 2021, el departament de 
Turisme ha encaminat la seua 
tasca en posar en valor les ru-
tes del municipi ja que , a més 
d’aquest fullet, enguany també 
s’ha finalitzat la senyalització de 
la ruta dels Molins que també es 
pot trobar en aquest nou mate-
rial promocional.

El nou fullet està disponible en 
paper a  la Tourist Info i també 
es pot descarregar en format 
PDF en la página web:www.tu-
rismegata.com en l’apartat de 
fullets.
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Més de 60 persones van participar, els dies 1, 2 i 3 
d’octubre, en les IV Jornades Vicent Caselles Cos-
ta, enguany dedicades a les matemàtiques i el 
canvi climàtic.

Les jornades es van celebrar a l’Edifci Poliva-
lent Guillem Agulló i durant els tres dies es 
van realitzar tallers i conferències al voltant del  
canvi climàtic. 

L’apertura de les jornades va estar a càrrec de la 
secretària autonòmica d’Emergència Climàtica, 
Paula Tuzón i la conferència inaugural a càrrec del 
catedràtic i premi Jaume I de Protecció del medi 
ambient, José Antonio Sobrino.

Les jornades Vicent Caselles 
Costa celebren la quarta edició

Dins l’acte institucional del 9 d’octubre, l’Ajunta-
ment va lliurar  la IV Beca Vicent Caselles Costa 
amb Àngela García Ferrer, millor expedient de ba-
txillerat de ciències de l’IES de Gata.

A més, en un any en què hem pogut ocupar de 
nou la sala de plenari amb públic, es van realitzar 
diversos reconeixements a la tasca de col·lectius 
que han tingut un paper imprescindible durant 
aquesta pandèmia: a la Policia Local de Gata, a la 
Guàrdia Civil de Gata, al voluntariat local de Pro-
tecció Civil i , per descomptat, a tot el personal del 
Centre de Salut del nostre poble.

L’acte va comptar amb l’acompanyament musical 
de la Colla el Montgó.

9 d’octubre

Una de les  novetats d’enguany va ser que totes 
les conferències es podien seguir en directe pel 
canal youtube de l’Ajuntament de Gata i on han 
quedat registrades per a tots aquells que vulguen 
veure-les amb posterioritat.

Des de la regidoria d’Educació de l’Ajuntament 
de Gata volem agrair a tots els conferenciants, 
aquells que han impartit tallers, a tots els partici-
pants i associacions i col·lectius implicats (EMMA, 
Meridià Zero, UV), especialment, a la comissió Vi-
cent Caselles Costa per la seua dedicació per què 
un any més les jornades es puguen realitzar.
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L’Edifici Polivalent Guillem 
Agulló ja acull la nova seu 
del Tapis.

El passat mes de setembre 
estrenaven les noves ins-
tal·lacions amb una visita de 
l’  l’equip de Govern .

En la nova seu, que disposa 
de més espai i més llum, te-

El Tapís estrena nova seu

nen a la seua disposició mes de 
100 m2 amb una sala polivalent- 
cuina, despatx, serveis, un espai 
de relaxació, terrassa.

El Tapis que porta funcionant 
més de 25 anys a Gata, compta 
actualment amb uns 12 usuaris 
que realitzen tallers, assessora-
ment psicològic, activitats es-

portives, visiten setmanalment 
la biblioteca,... i participen ac-
tivament en totes les activitats 
municipals. 

Aquest projecte ha estat pos-
sible gràcies a la col·laboració 
entre la Regidoria de Serveis So-
cials i l’associació SOM T.A.P.I.S.
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Amb la intenció de facilitar el consum d’aigua 
d’aixeta, s’han instal·lat en l’escola tres fonts d’ai-
gua potable filtrada, una en cada pavelló, i s’han 
repartit entre l’alumnat i personal docent i no do-
cent unes botelles d’alumini reutilitzables.

Amb el lema “per la nostra butxaca i per al planeta, 
és millor l’aigua d’aixeta”, aquesta acció s’emmar-
ca dins la campanya de Comunitat Blava i Proaixe-
ta de foment del consum responsable d’aigua  
d’aixeta.

D’acord amb els plantejaments de les COMUNI-
TATS BLAVES, el Ple de l’Ajuntament , per unani-
mitat, es va comprometre a treballar per aquestos 
objectius:

− Reconèixer el dret humà a l’aigua i al sanejament 

− Promocionar la gestió pública dels serveis d’ai-
gua i sanejament 

− Promoure el consum d’aigua de l’aixeta en es-
pais públics i instal·lacions municipals, alhora que 
es dissuadeix de l’ús d’aigua embotellada en els 
seus àmbits d’actuació. 

L’Ajuntament de Gata ha constituït el Centre de 
Coordinació Municipal, CECOPAL, per a fer front 
a situacions d’emergència i s’ha celebrat la pri-
mera sessió al voltant de la preemergència nivell 
taronja per fortes pluges que hem tingut aquesta  
setmana.

Aquest nou servei municipal està dirigit per l’al-
calde i coordinat pel regidor de Governació i for-
men part Policia Local; Protecció Civil; Serveis 
Municipals. A més a més, s’ha donat compte de la 
incorporació d’una nova agent a la plantilla de la  
policia local.

Fomenten el consum d’aigua 
d’aixeta entre els escolars

Gata constitueix el Cecopal
Durant el mes de setembre, i en coordinació amb 
la regidoria de Governació, la Policia Local de Gata 
ha iniciat els controls de documentació, sistemes 
de retenció infantil, cinturons de seguretat i ciclo-
motors (documentació, tubs fuga i característi-
ques tècniques) en diverses vies del nostre muni-
cipi. El resultat de la campanya ha sigut: - 10 punts 
de control realitzat en diferents vies del nucli urbà 
i urbanitzacions - un total de 107 vehicles contro-
lats - 3 conductors sancionats. Continuen amb els 
controls de prevenció en diverses vies del municipi 
per a aconseguir una millor convivència. 



Actualitat
8

L’alcalde de Gata, Josep Signes 
i el 1r tinent d’Alcaldia, Toni Sig-
nes, van acompanyar al conse-
ller en el recorregut en un tren 
en proves per a comprovar l’es-
tat dels treballs de renovació  
de via.

Respecte a les obres de reno-
vació entre Teulada i Gata de 

El conseller de política te-
rritorial, Obres Públiques i 
Mobilitat, Arcadi España va 
visitar, el passat 12 de no-
vembre, les obres del tram 
Teulada-Gata de Gorgos 
de la Línia 9 de FGV on va 
anunciar que entrarà en 
servei a principis de 2022. 

El tram 
Teulada-
Gata de 
la Línia 9 
entrarà en 
servei a 
principis  
de 2022

Gorgos compten amb un pres-
supost de 15,1 milions d’euros i 
afecten uns sis quilòmetres de 
via. De manera paral·lela, FGV 
està executant també la renova-
ció del tram de 10,9 quilòmetres 
de via que uneix Gata de Gorgos 
i Dénia, amb un pressupost de 
14,5 milions d’euros. 
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Nou sistema de 
comunicació amb 
la ciutadania
L’ajuntament de Gata posa en marxa un 
nou sistema de comunicació bidireccional 
a través de Whatsapp, HOLA WAP. 

Podreu estar informats de tota l’agenda cul-
tural, lúdica, festiva,… rebre alertes i comuni-
cacions d’interés per a la ciutadania i també 
comunicar qualsevol incidència que detecteu 
en el municipi en la via pública, d’enllumenat, 
neteja, recollida de residus, aigua,…

Sols cal crear un nou contacte amb el mòbil 

644 624 811 
i enviar 

hola 
per estar connectats.
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Fanals solars a la Rana

Aparcament Sant Josep

Pas carrer Jesús Pobre

Gata aposta per la diversitat

Després de les obres de millora i acondicinament, 
el pàrking del Carrer Sant Josep torna a estar obert 
per a tots aquell que vullguen fer ús d’ell. 

Un pas més cap a la travialització del TRAM al seu 
pas per Gata!

Dins del projecte de renovació de la via de la Línia 
9 de FGV, han finalitzat les obres i ja està obert el 
pas de vianants que connecta el carrer Jesús Po-
bre amb la zona de la carretera i a través d’una vo-
rera, amb la zona de les Sorts i carretera de Xàbia.

Des de l’Ajuntament de Gata s’han adquirit dos 
lots de llibres de temàtica LGTBI per a la Biblio-
teca i l’IES amb la intenció de treballar, especial-
ment entre els més joves, la tolerància, empatia i 
respecte cap a la diversitat continuant en el camí 
contra la violència homòfoba i de gènere.

A la zona de la Rana s’han instal·lat nous fanals so-
lar amb més capacitat d’il·luminació i més bateria 
que substituïx al que hi havia que estava deterio-
rat. Aquesta actuació se suma a les ja realitzades 
al paratge durant aquest any com la millora dels 
arcs de La Rana , el condicionament de la zona 
d’aparcament i de l’entorn. 
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Wifi 4EU

Ja estan disponibles per a tota la ciuta-
dania els 5 espais de connexió ràpida 
I gratuïta a internet en el casc urbà de 
Gata. Els 5 punts són : Ajuntament I Cen-
tre Social, la plaça de l’Església, la plaça 
Nova, la zona Esportiva de les Sorts I 
l’Edifici Guillem Agulló.

Tan sols has d’accedir a la xarxa wifi4EU I 
acceptar les condicions d’ús.

Amb aquesta instal·lació s’ha realitzat a 
través de la subvenció “WIFI4EU” amb la 
qual la Unió europea  vol donar suport a 
la instal·lació de connexions d’alta velo-
citat gratuites en els municipis dels 27 
països membres.

Vacunació

Durant el mes de novembre es va realitzar la vacunació a 
les persones de més de 70 anys, en el centre de Salut, amb 
una tercera dosi de la vacuna contra la Covid-19 juntament 
amb la vacuna contra la grip.

A partir del 15 de novembre començava la vacunació de 
la grip per a la resta de població de risc i persones de 65  
a 69 anys

L’1 de desembre s’obri la campanya de vacunació de la grip 
per a la població en general.

Gata diu no a la violència masclista

Des de l’Ajuntament de Gata juntament amb els cen-
tres educatius van organitzar un programa d’activitats 
amb motiu del 25 de novembre, Dia contra la Violència  
de gènere.
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55 empreses han rebut  les 2es ajudes PARÈNTESI

L’ajuntament repartirà botelletes per netejar 
l’orí dels gossos

L’ajuntament de Gata ha iniciat una campanya per netejar els 
carrers d’orí de les mascotes amb el repartiment d’unes bote-
lletes amb la finalitat que els propietaris dels animals netegen 
les restes dels animals amb una mescla d’aigua i vinagre.

Per al repartiment de les botelletes es comptarà amb la col·la-
boració dels veterinaris i la Policia Local.

El repartiment de botelletes anirà acompanyada d’una cam-
panya de concienciació ciutadana.

De les 65 sol·licituds registrades per a participar en la segona  fase de les ajudes Parèntesi s’ha donat  
l’ajuda a 55 empreses locals que complien els requisits.

El pla  ha destinat per al municipi 115,600 euros per a autònoms i microempreses  dels sectors més afec-
tats per la crisi de la COVID19. 

L’activitat econòmica havia d’estar desenvolupada per una persona autònoma o microempresa amb 
un màxim de 10 persones treballadores, que estiguen donats d’alta en el règim de la Seguretat Social 
i en l’Agència Estatal d’Administració Tributària a data 31 de desembre de 2020. També han de desen-
volupar l’activitat en el municipi i estar donats d’alta en algun dels CNAE establerts en l’Annex I de la 
convocatòria. Estaven excloses les empreses que havien participat en la 1a convocatòria.
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Benvolguts Reis Mags:

Aquest any ha estat marcat per la pandèmia. Ella, i sols ella, ha estat l’encarregada 
d’ensenyar- nos noves maneres de viure i de conviure.  Amb ella hem vist que som un 
poble implicat, acudint a la crida de la vacunació per a protegir- nos i protegir a la resta. 
També som un poble agraït, reconeixent les actuacions de cossos de seguretat, de 
personal sanitari, del funcionariat... que han ajudat a que tot anara bé, però també ens ha 
fet veure que encara resta molt fer i millorar.

Com que l’any acaba i vosaltres en res fareu la visita a Gata, enguany esperem que si 
puguem gaudir de vosaltres amb tot l’esplendor, des de Populars Gata us demanem un desig a cadascú:

1) Sentit comú a tota la població per seguir respectant les mesures de seguretat.

2) Moltíssima més implicació per part de l’Equip de Govern en els projectes que té a l’aire:

 a. Quan s’acabarà el gimnàs? Fa vergonya ja!

 b. I el carrer La Bassa?

 c. No arreglen bé els desperfectes que hi ha, com ara les teules del cementeri, per posar-ne un exemple?

 d. Volem més parking!

 e. I el polígon?

 f. Realment, el PAP que proposen no és injust? O tots o ningú!

 g. I els impostos? No es pot bonificar a la gent compromesa? Segur que sí! Que ve el pressupost i es pot   
 ajustar. Volem més ajudes i sobre tot més inversió a Serveis Socials.

3) Anem a treballar tots junts pel poble. Anem a proposar més ajudes i més realistes (amb bases assumibles) anem 
a fer més campanyes de foment del comerç local, anem a reactivar la economia i la cultura i fer del nostre un poble 
millor. I com? Ajudeu-nos a tots a treballar colze a colze, a escoltar totes les opinions i a aplegar a pactes que no 
miren els colors ni les medalles!

Sols ens queda, desitjar un bon viatge de tornada a Gata. I al nostre benvolgut poble de Gata, unes bones festes de 
Nadal on la Pau, la Germanor i l’Alegria siguen presents cada segon a totes les llars i a tots els cors de tota la gent.

Bon Nadal!

Quan acaba un any és un moment en què  les persones tirem la vista enrere i fem balanç 
de l’any viscut, però també és el moment en què ens plantegem reptes per a l’any que 
comencem. En l’àmbit de la política passa el mateix, és per això que ara, els regidors i 
les regidores del grup Compromís, en el moment de fer balanç de l’any transcorregut 
valorem amb especial satisfacció totes les coses aconseguides que han col·locat les 
persones en el centre de la política, especialment les que més ho necessitaven i per 
això l’adequació d’un local que garanteix la inserció i la visualització dels usuaris de 
Tapis és per a nosaltres una xicoteca acció que té un valor molt gran.

Ens sentim especiament satisfets de la rehabilitació del Trinquet Xiquet de Gata que 
ha permés reactivar la pràctica d’aquest esport que tanta tradició ha tingut al nostre poble. Amb l’aprovació d’un 
Centre de dia per a Gata, dins del Pla Convivint de la Conselleria, hem fet realitat una de les necessitats del nostre 
poble més demandades. I quan mirem al futur, seguim pensant en polítiques per a les persones i per això a curt 
termini començarem la rehabilitació de l’antiga caserna de la guàrdia civil, un edifici recuperat per a les persones, 
també la rehabilitació del CEIP Santíssim Crist i l’ampliació de l’Institut Vicent Caselles, en l’àmbit de l’educació i, 
en l’àmbit de la salut i els esports, es continuarà amb la millora de les instal·lacions esportives i es crearà una nova 
pista de pàdel. I seguirem treballant perquè la tranvialització del tren al seu pas per Gata siga una realitat a curt 
termini. Treballarem en aquesta i altres accions per millorar la mobilitat al nostre poble.

I volem aprofitar aquesta ocasió per a felicitar-vos les festes de Nadal i desitjar-vos el millor per a l’any 2022.

Molta salut i felicitat per a tots!

Bon Nadal i feliç 2022
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Després de l’estiu, i ara que ja tenim el fred entre nosaltres, aplega una edició més 
el BIM per a informar a tot el poble del treball que realitzen els nostres regidors i 
regidores.

Encarem el fred i la recta final de l’any amb unes dades bones sobre l’evolució del 
Covid-19 al nostre poble, no obstant, no ens podem relaxar.

Venim d’un estiu complicat. Hem pogut realitzar unes festes senzilles i adaptades 
a les normes, hem eixit d’un toc de queda en ben mig de l’estiu i el vacunòdrom ha 
treballat sense parar fins fa gairebé poc de temps.

Els socialistes gaters volem aprofitar este espai al BIM per a refermar el nostre agraïment més sincer al gran 
treball que han desenvolupat els professionals del nostre Centre de Salut, a la Guàrdia Civil, a la nostra 
Policia Local i al voluntariat de Protecció Civil. Tots ells uns grans professionals de cap a peus que han donat 
el millor d’ells per a ajudar a tots els gaters i gateres a travessar els moments més durs de la pandèmia. Una 
mostra va ser l’acte oficial del 9 d’Octubre en el qual, l’Ajuntament els va retre a tots ells un homenatge pel 
gran treball realitzat. Acte este que recupera l’agraïment de la corporació municipal als cossos de seguretat i 
professionals de les emergències i que continuarem el que resta de legislatura, ja que mai serà suficient per a 
agraïr-los el treball i esforç fet.

Encarem este temps de fred amb les obres del gimnàs de les escoles ja encarant la recta final. Treballant amb 
la Comissió de Festes per a tornar Gata a la normalitat en quant a festes. També preparant un dels actes més 
importants del nostre poble, la representació del Misteri dels Reis, que enguany torna amb més esplendor que 
mai i amb alguna que altra novetat.

Des del grup socialista volem finalitzar estes paraules destacant l’esforç, treball i coordinació que ha dedicat 
la regidoria de Comerç i tot el seu equip, dirigit per Toni Signes, per a treure avant les Ajudes Parèntesis per a 
ajudar a les empreses del poble. Quan tots treballem junts, sempre ix beneficiat el nostre poble, Gata.

Els regidors del Grup Municipal Socialista estem a la vostra disposició. Passeu un Bon Nadal i un Feliç Any Nou!
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Agenda
Desembre

Gener

4 5

2317

11 18

22

20

29

3 10

DG. DG.

DJ.DV.

FINS EL 7 DE DESEMBRE

ESPAI D’OCI PER A 
JOVES DE 12 A 30 ANYS

DS. DS.

DL.

DL.

DM.

DV. DV.

A poqueta nit 18.30 h

De 17 a 20.30 h

De 17 a 20.30 h

19.00 h

19.30 h

19.30 h

18.00 h

19.00 h

19.00 h

19.00 h

Biblioteca Pública 
Carme Miquel

Saló d’actes del 
Centre Social

Casal de la Música

Casal de la Música

Casal de la Música

Divendres i dissabte

Exposició “NO EM TOQUES 
EL WHTASAPP”

BÀNDOL ANUNCIADOR MISTERI DE REIS DE GATA

DONACIÓ DE SANG

RECOLLIDA DE CARTES

Presentació del llibre “La vida 
són quatre versos” de Josep 
Dkaidek i Francisco Catalá

CLUB DE LECTURA: parlem 
del llibre Benilluna de 
Carme Miquel

MERCAT DE NADAL
Comerç de Gata

Concert de NADAL: 
Bandeta Juvenil i Banda 
Unió Musical de Gata

Audicions Escola Municipal 
de Música de Gata

Audicions Escola Municipal 
de Música de Gata

Xerrada «Vulcanisme i risc 
volcànic. Exemple La Palma».
A càrrec de la geòloga 
Raquel de Vicente

REIS DE GATA 2022

VIU EL NADAL A GATA

ESPAI GATA JOVE

De 9 a 13 h i de 17 a 20 h Biblioteca Pública 
Carme Miquel

Biblioteca Pública 
Carme Miquel

Biblioteca Pública 
Carme Miquel



PODEU DESCARREGAR LA 
VERSIÓ DIGITAL (VAL/CAS)


