• Et penses que allò que llences no s’aproﬁta? Comprovaho: L’exposició mostra com avui dia els productes procedents de materials reciclats són tan vàlids per als seus usos
corresponents com materials produïts amb matèries primeres. També ensenya als visitants que els productes que
llencen als contenidors de recollida selectiva s’utilitzen i
comporten un estalvi energètic i d’aigua a l’hora de produir nous productes.
• Com estalviar energia a casa: Petits gests que cadascú pot
dur a terme a la seva llar per tal d’estalviar energia, des de
millores a l’hora de la climatització (tancaments, calefacció adequada, etc.) ﬁns a triar l’electrodomèstic més eﬁcient per a la tasca que realitza.
• Ediﬁcació sostenible: Què s’entén per arquitectura sostenible. Exemples d’ediﬁcacions en les que s’han utilitzat
criteris d’ediﬁcació sostenible. Gests que es poden dur a
terme a les llars per tal de fer-les més sostenibles.
• Mostra d’energies renovables: Caravana de la Diputació
de Barcelona on es simula un habitatge que funciona autònomament amb energia solar, tant per a generar aigua
calenta sanitària com electricitat) i eòlica. Un monitor va
explicant per grups el funcionament de l’habitacle.

Organitza:

www.fontdelcusco.org
e-mail: info@fontdelcusco.org

amb el suport de:
• Fira de productes artesans: Es podran degustar i adquirir
tot tipus de productes artesans i amb etiqueta d’ecològics.
• Fira d’energies alternatives, reciclatge i estalvi d’aigua:
Diverses empreses d’energia solar oferiran les seves solucions per l’estalvi d’energia. També hi haurà una caravana
equipada amb electrodomèstics que funcionen amb energia solar de la Diputació de Barcelona.

VOLEM REFLEXIONAR, DEBATRE I
PRENDRE MESURES PER A CONSERVAR
EL NOSTRE ENTORN NATURAL I
PRESERVAR-LO PER LES GENERACIONS
FUTURES. CONVIDEM A LA GENT DEL
PENEDÈS A PARTICIPAR EN AQUESTA
FIRA DEL MEDI AMBIENT D’UNA MANERA
LÚDICA PERÒ A LA VEGADA COMPROMESA
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PROGRAMA
Divendres 1 d’octubre:

20:00h. Planta baixa del Centre Cívic: Innauguració de
la Fira i obertura de les exposicions:
• Et penses que allò que llences no s’aproﬁta? Comprova-ho. Departament de Medi Ambient. Generalitat de Catalunya.
• Com estalviar energia a casa. Aula Ambiental de la
Sagrada Família.
• Ediﬁcació sostenible. OCUC.
• Mostra d’energies renovables. Diputació de
Barcelona.
20:30h. Conferència-taller: Consum responsable i solidari. Pere Subirana.
21:30h. Tast de fruits secs i mistela.

Dissabte 2 d’octubre:
18:00h. Obertura de les exposicions. Mostra d’Energies Renovables.
18:00h. Conferència: Liberalització del mercat elèctric
en el sector domèstic i electricitat verda. Anna Esteve, tècnica de Medi Ambient OCUC.
19:30h. Conferència: El sentit comú a l’arquitectura,
també. Ton Salvadó, Arquitecte.
Lloc de les conferències: planta baixa del Centre Cívic.

Diumenge 3 d’octubre:
11:00h. Inauguració de la Fira de Productes per al reciclatge, l’estalvi energètic, l’estalvi d’aigua, energies alternatives, entitats ecologistes, productes
artesans, entitats del poble i institucions.
11:00h. Obertura de les exposicions. Mostra d’Energies Renovables.
A partir de les 11:30h.
• Taller d’observació del sol. Àngel Graells.

CONFERÈNCIES i TALLERS
• Consum responsable i solidari: Dues notícies han sacsejat
la nostra quotidianitat: l’alça del petroli i la manca d’acer.
Totes dues estan relacionades. Estem entrant en una nova
era on l’escassetat de matèries primeres farà replantejar
l’economia mundial? El malbaratament de recursos ja no
serà possible, i això afectarà els nostres hàbits de consum.
Un consum que haurà de ser madur, responsable i solidàri
amb les generacions futures.
• Liberalització del mercat elèctric en el sector domèstic i electricitat verda: De què tracta la liberalització energètica i des
de quan existeix al nostre país. Opcions de compra d’energia
de que disposen els consumidors i agents actuals del mercat. Què és l’electricitat verda. Garanties de que es tracta
d’electricitat verda. Convertir-nos en productors d’electricitat verda. Energia solar fotovoltaica, energia eòlica, altres.
• El sentit comú a l’arquitectura,també: L’encaix climàtic,
l’aproﬁtament passiu i els sistemes actius d’aproﬁtament
energètic a l’hora de dur aterme projectes arquitectònics.
Qüestions paisatgístiques, urbanes i domèstiques de l’arquitectura actual.

• Ecoetiquetatge: Què s’entén per consum responsable i
quins criteris es segueixen per a determinar els productes
ecològics. Què és una ecoetiqueta. On es poden trobar les
ecoetiquetes i qui les otorga. Taller per tal d’identiﬁcar els
tipus d’ecoetiquetes en diversos productes.
• Estalvi i ecologia, bo per tu, bo pel medi ambient: Cada
vegada que endollem algun aparell a casa consumeix
energia. Tanmateix, el consum energètic depen de cada
electrodomèstic. Al mercat hi ha aparells que consumeixen menys del 55 % de la mitjana i que s’anomenen de
classe A. A l’hora de climatitzar la llar l’aïllament, és a dir,
el que no hi hagi fuites d’energia també ens pot fer estalviar. Aquesta xerrada vol ser un passeig per les diferents
possibilitats que tenim d’estalviar aigua i energia a casa.
• Taller d’observació del sol: Observació de les diferents característiques de l’astre que ens dóna l’energia. El taller
serà conduït per Àngel Graells.

• Inﬂable per a reciclar saltant de la Generalitat de
Catalunya.
• Taller de cotxes que funcionen amb energia solar
per a la quitxalla.
11:30h. Conferència: Ecoetiquetatge. Àngels Codina,
tècnica de Medi ambient OCUC.
12:30h. Taller de Compostatge casolà. Marc Robert,
de la Mancomunitat Penedès Garraf.
12:30h. Conferència-taller: Estalvi i ecologia, bo per tu,
bo pel medi ambient . Jordi Miralles, Fundació Terra.
13:30h. Taller de construcció de caixes niu per a òlibes. a càrrec de Pedro Milán, del cos d’agents rurals
de la Finca Torreferrussa del departament de Medi
Ambient de la Generalitat de Catalunya.
14:30h. Concert vermouth amb tast de productes artesans i ecològics. Música a càrrec del grup Filibusters.
18:00h. Concert de comiat amb el grup de música tradicional Filibusters. Berenar a l’antiga.

• Taller de compostatge casolà: Taller en el que podem
aprendre a fer compostatge a partir de la fracció orgànica
de la brossa que generem a casa. Aquest compost el podem utilitzar com a adob als nostres jardins i horts.
• Construcció de caixes niu per a òlibes: Campanya de reforçament de les poblacions d’òliba a Catalunya duta a terme
pel centre de recuperació de fauna de Torreferrussa.

ESPECIAL PER A
INFANTS I ADOLESCENTS
• Inﬂable per a reciclar saltant: Reforçar la consciència de
la recollida selectiva en infants i adolescents mitjançant
una activitat lúdica i divertida en la qual s’han de col·locar
al contenidor corresponent d’un inﬂable gegant diversos
residus. L’activitat és conduïda per dos monitors i es fa en
grups.
• Cotxes que funcionen amb energia solar per la quitxalla:
Activitat en la que la canalla podrà conduir petits cotxes
que funcionen amb energia solar i ﬁnalment obtindran un
“carnet de conduir”. Intenta conscienciar els més petits de
que l’ús d’energies renovables es troba a l’abast.

