Diumenge 30 de setembre Fira Comercial
i del 22 al 30 Conferències, Exposicions
Tallers i altres activitats

dissabte 22 de setembre

A les 18h Bicicletada popular. Emmarcada en la Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura. Sortida des de
la Plaça del Sindicat de Sant Cugat Sesgarrigues. Passeig
amb bicicleta apta per a tots els públics pel municipi de
Sant Cugat Sesgarrigues. Hi haurà cotxe- escombra, obsequis pels participants i pica-pica al finalitzar l’acte.

diumenge 23 de setembre

A les 9h 1a Camikursa de la Font del Cuscó.
S’organitzarà una mitja marató de muntanya, una cursa
de 10 Km, un cros infantil i una caminada popular fins a la
Font del Cuscó. Per a més informació, podeu visitar el web:
camikursa.cat. Organitzat per l’Associació esportiva Correm per la Terra i l’Ajuntament de Sant Cugat Sesgarrigues,
amb el suport de diverses entitats culturals del municipi.

Divendres 28 de setembre

De 18h a 21h Exposició: Actuem amb energia. Al Centre Cívic. Diputació de Barcelona.
Aquesta exposició, que forma part dels recursos comunicatius que la Diputació de Barcelona ha posat a l’abast dels
municipis signants del Pacte d’Alcaldes, mostra com a partir d’un recurs que es troba a la natura, podem acabar encenent un llum; els avantatges i els inconvenients derivats
d’aquest procés, com es pot veure influenciat per l’estalvi
i l’ús eficient de l’energia en el nostre dia a dia, i com les
administracions locals, nacionals i internacionals hi tenen
un paper important..
19h Xerrada: Presentació de la cooperativa de
consum i producció d’energia verda som
energia-penedès. Sala polivalent Centre Cívic.
	A càrrec de socis i sòcies voluntaris de Som Energia – Alt
Penedès. Som Energia és la primera cooperativa de consum i producció d’energia verda de Catalunya i té per
objectiu crear una comunitat de persones amb el desig
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de consumir i produir energia 100% renovable. Ja es va
presentar a l’edició 2011 de l’Eco Fira, però enguany es
vol incidir amb l’acció local de la cooperativa. La participació directa de la ciutadania, amb la suma de molts petits
inversors i consumidors, genera una força imparable per
canviar l’actual model energètic

Dissabte 29 de setembre

de 18h a 21h Exposició: ACTUEM AMB ENERGIA. Al Centre Cívic. Diputació de Barcelona. Aquesta exposició, que
forma part dels recursos comunicatius que la Diputació de
Barcelona ha posat a l’abast dels municipis signants del Pacte d’Alcaldes, mostra com a partir d’un recurs que es troba
a la natura, podem acabar encenent un llum; els avantatges i els inconvenients derivats d’aquest procés, com es
pot veure influenciat per l’estalvi i l’ús eficient de l’energia en el nostre dia a dia, i com les administracions locals,
nacionals i internacionals hi tenen un paper important.
A les 18h Xerrada: La Biomassa, una energia renovable per estalviar a la llar, als edificis
i a la industria. A la sala de plens de l’Ajuntament.
A càrrec de Marcel Surià, Coordinador de la cooperativa
Biomassa del Penedès. Organitza Amics de la Font del
Cuscó i la Secció de Medi ambient de l’Institut d’Estudis
Penedesencs. En aquesta xerrada parlarem de les estufes
i calderes per ús domèstic, sobretot en llars que tenen un
consum important per calefacció i aigua calenta. Donarem
exemples d’instal·lacions municipals amb caldera de biomassa i d’instal·lacions més grans per indústries. Exposarem l’estalvi respecte al gasoil, gas natural i electricitat i
explicarem la procedència de la biomassa: l’estella forestal, de verga i el pellet. També comentarem projectes de
millores energètiques en l’àmbit domèstic i rehabilitacions
tèrmiques en els cellers.
A les 20h Taula Rodona: homenatge als 10 anys. A
la sala de plens de l’Ajuntament. Modera l’acte: Pep Forns,
periodista penedesenc i psicòleg. Amb la representació
dels expositors que porten més anys fent possible l’Eco
Sant Cugat: Ara Energies Renovables, Ecoreciclat, Masia
Bolet, Formatges Veciana, Llibreria L’Odissea i l’Agrupació
per la Defensa del Medi Ambient (ADEMA). Per commemorar la desena edició de la Fira, realitzarem una taula
rodona amb la participació de les empreses i entitats que
més anys han participat a l’Eco Sant Cugat, on ens donaran la seva visió sobre com ha evolucionat els temes ambientals a la comarca des de la primera edició de l’ECO fins
a l’actualitat.

Imprès en paper reciclat 100% post consum i lliure de clor.

Sant Cugat Sesgarrigues

Diumenge 30 de setembre
A les 9.30h Bicicletada popular Vilafranca–
Sant Cugat Sesgarrigues. Des de l’estació d’autobusos de Vilafranca. Organitzada pel CEP Centre Excursionista del Penedès i patrocinada per Fleca Fontanals.
Passeig amb bicicleta apta per a tots els públics des de Vilafranca fins a Sant Cugat Sesgarrigues. Amb pica- pica pels
participants.
De 10h a 13h i de 15h a les 18h portes obertes al
museu el Forn-exposició rural. A l’edifici el Forn.
De 10h a 19h Exposició: Actuem amb Energia. Diputació de Barcelona. Al Centre Cívic. Aquesta exposició, que
forma part dels recursos comunicatius que la Diputació de
Barcelona ha posat a l’abast dels municipis signants del Pacte d’Alcaldes, mostra com a partir d’un recurs que es troba
a la natura, podem acabar encenent un llum; els avantatges i els inconvenients derivats d’aquest procés, com es
pot veure influenciat per l’estalvi i l’ús eficient de l’energia en el nostre dia a dia, i com les administracions locals,
nacionals i internacionals hi tenen un paper important.
De 10h a 20h Fira comercial d’estands i expositors. Carrers de Sant Cugat Sesgarrigues. Amb una important mostra de temes i productes vinculats al medi ambient: les energies renovables, la construcció sostenible, el
comerç just, l’educació mediambiental, l’estalvi d’aigua, la
mobilitat sostenible i productes ecològics.

• Julivert meu. Molí del Foix, Centre d’interpretació Històric
i Natural de Santa Margarida i els Monjos. Abans de llençar al contenidor groc els envasos de iogurt, llet o aigua,
podem decorar-los amb molta imaginació i després plantar-hi un julivert. Si el cuidem bé ens donarà fulles aromàtiques que podrem utilitzar per a cuinar.
• Taller del Sentits: plantes que curen. Associació Amics
de la Font del Cuscó de Sant Cugat Sesgarrigues. Convidem a reconèixer les plantes medicinals i a descobrir
els seus usos. El taller tindrà dos nivells de
dificultat, per infants i adults. També hi haurà informació, consells i objectes sostenibles. Aquest any
• Demostració de Cuina i Forn Solar, cedits per podràs endur-te
la Fabrica del Sol i es posaran en funcionament el Snack’n Go
per l’ Associació Amics de la Font del Cuscó. de l’Eco Sant
Cugat, una funda
De 12h A 16h Zona Gastronòmica. Es po- reutilitzable per
drà degustar el MENÚ ECOLÒGIC DE LA FIRA portar galetes,
de l’Encant del Penedès, DEGUSTACIONS DE VI I entrepans o
CAVA de Mas Comtal, les POSTRES de Fleca Fon- fruita de manera
tanals, i TAPES VARIADES del Rebost de la Maria. sostenible, ja que
substitueix els
De 11.00h a 14.00h i de 16.00h a 19.30h Ser- embolcalls d’un
vei gratuït de Ludoteca. A la planta bai- sol ús. Busca-la
xa del Centre Cívic. Amb el Joc “L’energia en el dia de la Fira!
un dia” de Institut Català d’Energia, que ens La trobaràs al
ajudarà a entendre que l’ús eficient de l’ener- punt d’informació
gia és la millor manera d’estalviar-la.
i a l’estand de
A les 11.00h Ajuntament. Arribada de les au- l’Ajuntament.
toritats, salutació de l’alcaldessa i tomb per la
Fira comercial d’estands i expositors.
A les 12.00h Parlaments de les autoritats presents. Plaça de l’Ajuntament.

De 10h A 20h, Tallers i Zona de jocs. Distribuïts per
diferents punts del circuit de la Fira.
• Inflable per Reciclar Saltant! Agència Catalana de Residus.
• Ecojuga. Parc de jocs construïts amb residus, que permeten
potenciar el joc col·lectiu amb els amics i la família, donant
la possibilitat de veure i aprendre a transformar els residus
amb objectes útils, d’una manera fàcil i a l’abast de tothom.
• Fem d’un residu, una joguina! Mancomunitat PenedèsGarraf. Taller d’elaboració de joguines amb materials reciclables. Es preferible portar de casa un tub de cartró de
paper higiènic (o de cuina) i un pot de iogurt.

amb el suport de:

A les 13.00h Conferència: Contaminació electromagnètica, un risc per tothom. Sala de Plens de
l’Ajuntament. A càrrec de Joan Carles López, Director de
Gigahertz i expert en geobiologia y radiacions de l’hàbitat. Com ens afecten els telèfons mòbils i smartphones?
Quins son els perills de tenir wi-fi a l’escola i a l nostre
entorn més proper? No es pretén crear alarma social, sinó
buscar protecció, consells i solucions.
A les 19.30h Cloenda. Concert de gralles al pati del Centre Cívic. Organitzat per la colla de grallers Pica-Soques de
Sant Cugat Sesgarrigues.

organitza

amb col·laboració de:

Amb la col·laboració
incondicional d’entitats,
associacions, comerços
i voluntaris del poble
Més informació:
ecosantcugat.wordpress.com

