Sant Cugat Sesgarrigues,
del 31 d’octubre al 2 de novembre de 2003

Eco Sant Cugat
1ª Fira mediambiental del Penedès
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

amb el suport de

organitza

Ajuntament de

Sant Cugat

Sesgarrigues

a participar en aquesta Fira del medi
ambient d’una manera lúdica però a la
vegada compromesa

Consell Comarcal
de l’Alt Penedès

Diputació
Barcelona
xarxa de municipis

www.fontdelcusco.tk
e-mail: fontdelcusco@correu.vilaweb.com

Àrea de Medi Ambient

d i ve n d r e s 31

diumenge 2

• 20:00h Inauguració de les exposicions i els audiovisuals, a la Sala del Cafè:

• 10:00h Obertura de les exposicions i els audiovisuals
de la Sala del Cafè.

•"L'Any Internacional de l'Aigua Dolça", exposició de les
Nacions Unides.

• 10:00h Obertura i explicació de la "Mostra d'Energies
Renovables", a la plaça del Sindicat on hi haurà una caravana equipada amb electrodomèstics que funcionen amb
energia solar, cedida per la Diputació de Barcelona.

•"Els rius de Catalunya", exposició de l'entitat ecologista
Depana.
•"El Pla Director de l'Alt Penedès", exposició del Consell
Comarcal de l'Alt Penedès.
•"Residu mínim", exposició de la Mancomunitat Intermunicipal Penedès-Garraf.
•Audiovisuals sobre l'estalvi d'aigua.
A continuació, a la Parra del Cafè, Castanyada popular amb castanyes, moniatos, fruits secs i mistela.

dissabte 1
• 10:00h Obertura de les exposicions i els audiovisuals
de la Sala del Cafè.
• 10:30h Obertura i explicació de la "Mostra d'Energies
Renovables", a la plaça del Sindicat, on hi haurà una
caravana equipada amb electrodomèstics que funcionen amb
energia solar, cedida per la Diputació de Barcelona.
• 12:00h Conferència: "A l’Alt Penedès, qui fa el Pla Director?", a càrrec de Pau Batlle, arquitecte urbanista. A la
Sala de Plens de l'Ajuntament.
• 17:00h Conferència: "El Pla Hidrològic Nacional i la Nova Cultura de l'Aigua", a càrrec d'Alfons López, grup
d'Ecologia Urbana de l'entitat ecologista Depana. A la Sala
de Plens de l'Ajuntament.

• 10:00h Inauguració de la Fira per les autoritats locals,
que acompanyats de Grallers, faran un recorregut pel carrer Sant Antoni i la plaça del Sindicat, on hi hauran les parades:
• Materials per al reciclatge i l'estalvi d'energia:
- Compostadors domèstics.
- Plaques solars fotovoltàiques i d'aigua calenta sanitària.
- Llums de jardí amb placa solar.
- Bombetes de baix consum.
- Electrodomèstics eficients energèticament (classe A o B).
-Productes d'adob tradicionals, respectuosos amb el
medi ambient.
- Aixetes per a reduir el consum d'aigua.
- Plantes ornamentals autòctones.
- Bibliografia sobre ecologia i medi ambient.
• Productes artesans:
- Formatges.
- Embotits.
- Mel.
- Vi ecològic.
- Fruites i verdures ecològiques.
• Artesans de la llum (marcs de quadres).
• 10:30h Taller de compostatge casolà, a càrrec de Marc
Robert, educador ambiental de la Mancomunitat Intermunicipal Penedès-Garraf. A la plaça del Sindicat.
• 12:00h Conferència: "I dels residus ... què en fem?", a
càrrec de Mònica Hill, educadora ambiental de la Mancomunitat Intermunicipal Penedès-Garraf. A la Sala de Plens
de l'Ajuntament. A l’acabar, degustació de productes artesans a la plaça de l'Ajuntament.
• 18:00h Festa de cloenda amb l'actuació del grup de música tradicional "El Santi no ve". Hi haurà fruits secs i mistela. A la plaça de l'Ajuntament.
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