
Dissabte 20
A LES 18H, BicicLEtAdA popuLAr. Emmar-

cada en la Setmana de la Mobilitat Soste-
nible i Segura. Sortida des de la plaça del 
Sindicat de Sant cugat Sesgarrigues. Pas-
seig amb bicicleta apta per a tots els públics 
pel municipi de Sant Cugat Sesgarrigues. Hi 
haurà cotxe- escombra, obsequis pels par-
ticipants i pica-pica al finalitzar l’acte.

Diumenge 21
A LES 9H, 3a cAMiKurSA de la Font del cus-

có. comprèn una mitja marató de mun-
tanya, una cursa de 10 Km, dos curses 
infantils (fins a 9 anys i de 10 a 15) 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 amb el su-
port de l’Ajuntament de Sant Cugat Sesgar-
rigues, l’Ajuntament d’Avinyonet del Pene-
dès i la col·laboració dels Amics de la Font 
del Cuscó, la Penya Blaugrana, els Diables 
Sexes Foc i la colla de grallers Pica-Soques.

DivenDres 26 
A l’espai conferències i Exposicions
(centre cívic):

de 18H a 21h, EXpoSicioNS.

A LES 20 H. XErrAdA: rEFLEXioNS SoBrE 
ALtErNAtiVES AL cApitALiSME. A càr-
rec del Seminari d’Economia crítica tai-
fa, format majoritàriament per persones 
que provenen de les facultats d’Economia. 
L’objectiu de la seva tasca és entendre qui-
nes són les variables que regeixen la socie-
tat i participar, junt amb els moviments so-
cials, en la transformació cap una societat 
ecològicament viable i més justa.

Dissabte 27
A l’espai conferències i Exposicions
(centre cívic):

dE 18H A 21H, EXpoSicioNS.

A LES 18H, XErrAdA - tALLEr: ALiMENtA-
ciÓ SALudABLE, EcoLÒGicA i MAcroBi-
ÒticA. A càrrec d’Agnès pérez de l’Escola 
Macrobiòtica ca l’Agnès de cubelles, amb 
la coordinació de l’Associació Amics de 
la Font del cuscó. Explicarem com es pot 
aconseguir una alimentació sana consu-
mint aliments ecològics i locals i, al mateix 
temps, afavorir l’agricultura ecològica i de 
proximitat.

 A LES 20H, XErrAdA: coM EStALViAr 
ELEctricitAt A cASA. A càrrec de l’As-
sociació Amics de la Font del cuscó i amb 
el suport de la secció de Medi Ambient de 
l’institut d’Estudis penedesencs. L’objectiu 
és explicar, d’una manera pràctica, que po-
dem estalviar electricitat si coneixem què 
consumeix cada aparell elèctric que tenim 
a casa. Es mostrarà com funciona un me-
surador de consums elèctrics i també es 
provaran diferents tipus de bombetes led.

aCtes Previs

SoS pLANEtA. Mancomunitat penedès Gar-
raf. Aquesta exposició mostra alguns dels 
impactes ambientals que generen els resi-
dus sobre el planeta i els impactes socials 
sobre diferents territoris i sobre la ciuta-
dania d’arreu del món, i pretén donar una 
visió de la problemàtica dels residus a nivell 
global perseguint l’objectiu de ser i de fer 
una crida a la ciutadania per avançar cap a 
una societat més responsable, ecològica i 
solidària.

ELS LÍMitS dEL crEiXEMENt. Entrepobles 
penedès. Aquesta exposició mostra com la 
fi dels recursos naturals i la capacitat de la 
terra per absorbir la contaminació pot es-
tar comprometent les futures generacions, 
i ens proposarà alternatives per canviar els 
nostres hàbits. 

eXPOsiCiOns

Amb la col·laboració incondicional d’entitats,
associacions, comerços i voluntaris/es del poble

organitza: amb el suport de:

Aquest any també podràs comprar el Snack’n Go 
de l’Eco Sant Cugat, una funda reutilitzable per 
portar galetes, entrepans o fruita de manera sos-
tenible, ja que substitueix els embolcalls d’un 
sol ús. Busca-la el dia de la Fira! La trobaràs al 
punt d’informació i a l’estand de l’Ajuntament 
de Sant Cugat Sesgarrigues.Imprès en paper reciclat 100% post consum i lliure de clor

Eco Sant Cugat

@EcoSantCugat

www.ecosantcugat.cat

12a FirA MEdiAMBiENtAL dEL pENEdÈS 2014
SANt cuGAt SESGArriGuES

diuMENGE 28 dE SEtEMBrE FirA coMErciAL
i dEL 20 AL 28 coNFErÈNciES, EXpoSicioNS tALLErS i ALtrES ActiVitAtS

COnsum resPOnsable,
salut i meDi ambient



A LES 9.00H, cAMiNAdA popuLAr pEr Vi-
NYES, BoScoS i puNtS d’iNtErÈS dE 
LA ZoNA. des de la plaça de l’Església de 
Sant cugat Sesgarrigues. organitzada pel 
col·lectiu ecologista Bosc Verd i guiada per 
toni inglada. patrocinada per Mas comtal. 
Caminada de dificultat fàcil/mitjana, que 
passa per punts d’interès del ric patrimo-
ni artístic penedesenc, com l’ermita de la 
Mare de Déu de Llinda, el monestir de Sant 
Sebastià dels Gorgs o l’església de Sant 
Pere d’Avinyó. Recomanable pal o bastó. 
Amb refrigeri a l’acabar.

A LES 9.30H, BicicLEtAdA popuLAr ViLA-
FrANcA– SANt cuGAt SESGArriGuES. 
des de l’estació d’autobusos de Vilafranca. 
organitzada pel cEp centre Excursionista 
del penedès i patrocinada per Fleca Fon-
tanals. Passeig amb bicicleta apta per a 
tots els públics des de Vilafranca fins a Sant 
Cugat Sesgarrigues. Amb pica- pica pels 
participants.

dE 10.00H A 19H, MErcAt d’iNtErcANVi, 
SEGoNA MÀ o doNAciÓ. A la plaça de 
Joan Sangenís. organitzat per EcoXarxa 
penedès. Es tracta de donar un nou ús a 
objectes que encara poden ser aprofitats, i 
promoure el consum responsable. Es poden 
intercanviar, regalar, comprar o vendre bens 
o serveis, sempre que siguin de segona mà i 
estiguin en bon estat. Per reservar un espai 
o per demanar més informació: 619 37 80 46

dE 10H A 13H i dE 15H A LES 18H, portES 
oBErtES AL MuSEu EL ForN- EXpoSiciÓ 
rurAL. A l’edifici El Forn. 

dE 17H A 18H ViSitA A L’EXpoSiciÓ dE cAL 
pAu VidAL i A LA FrESquErA dE LA pLA-
çA dE L’ESGLéSiA,   comentada per rosa 
Escala. Per a la visita cal inscriure’s a l’es-
tand de l’Ajuntament de Sant Cugat Sesgar-
rigues.

Diumenge 28

dE 10H A 20H
EStANdS i EXpoSitorS. Amb 

una important mostra de temes i 
productes vinculats al medi am-
bient: les energies renovables, 
l’arquitectura i construcció sos-
tenible, el comerç just, l’educa-
ció mediambiental, la mobilitat 
sostenible, els productes agro-
alimentaris i els productes eco-
lògics i de proximitat.

A LES 11H, ArriBAdA dE LES AutoritAtS, 
SALutAciÓ dE L’ALcALdESSA i toMB pEr 
L’ESpAi FirAL d’EStANdS i EXpoSitorS. 

A LES 12H, pArLAMENtS dE LES Autori-
tAtS prESENtS. 

dE 12.30H A 19.30H, MicroXErrAdES dE 
diVuLGAciÓ EMprESAriAL:

12.30H. Xerrada. presentació de Eticom-Som 
connexió, cooperativa de consumidors de 
telefonia i internet.

13.30H. Xerrada. Les energies renovables a 
les vostres llars, a càrrec de Marc Carbó de 
l’empresa Fototèrmic.

17.00 H. Xerrada.  com estalviar amb la bio-
massa fins a un 70% de despesa en cale-
facció, a càrrec de Carles Vallès de l’empre-
sa Smart Flames.

18.00H. Xerrada. La recollida d’olis vegetals 
usats a les escoles, a càrrec de Nou Verd.

A LES 19.30H, cLoENdA. coNcErt dE 
GrALLES. Organitzat per la colla de grallers 
Pica-Soques de Sant Cugat Sesgarrigues.

a l’esPai Firal
ZOna esPOrtiva

dEMoStrAcioNS, tALLErS
i MicroXErrAdES:

d’11.00H A 19.00H - ESpAi dE L’EVA. Un lloc 
on fer una parada i gaudir amb degustaci-
ons de creps Faitavecamour dolços i salats, 
sucs de fruita i infusions medicinals. Asso-
ciació Amics de la Font del Cuscó de Sant 
Cugat Sesgarrigues.

d’11.00H A 19.00H - pArAdES iNForMAti-
VES rELAcioNAdES AMB L’ESpAi SALut. 
També comptarem amb la presència de Jo-
sep Gili, mestre de reiki. 

11.00H - tALLEr dE tXi KuNG i SoNS curA-
tiuS. A càrrec de Mònica Ruiz Grases, doc-
tora en bioquímica per la UB i professora de 
Tai Txi - Txi Kung. 

11.00H - ioGA SENSitiu: Escoltem el cos per 
a assaborir el silenci de la ment. A càrrec de 
Sònia Pacheco, professora de ioga

11.00H - coAcHiNG, pNL, GEStALt, 
coNStEL·LAcioNS FAMiLiArS... Ai, quiN 
Lio!!! pEr A quÈ M’AJudEN LES tÈcNi-
quES HuMANiStES? A càrrec de Sonia Ta-
labante, directora del centre de creixement 
i formació “Retroba’t”, terapeuta gestalt i 
educadora social.

12.30H - tALLEr: LA MEtÀForA, uNA EiNA 
pEr rEtroBAr-ME. A càrrec d’Anna Es-
teve, directora del centre de creixement i 
formació “Retroba’t”, psicòloga i terapeuta 
gestalt.

12.30H - coAcHiNG i EL podEr dE LES coN-
VErSES. A càrrec de Claudia Fuentealba 
Vergara, coach ontològica, formada en “Cos 
i Moviment en el Coaching”, en ioga, en te-
ràpia floral i PNL.

12.30H - tALLEr d’ArtErÀpiA: EL diÀLEG 
SENSE pArAuLES pEr A pArES i FiLLS. A 
càrrec de Laura Tous, arterapeuta i llicenci-
ada en Belles Arts.

17.00H - XErrAdA: LA coMuNicAciÓ coN-
NEctiVA. A càrrec de Franzina Balagué, 
logopeda, facilitadora de tallers de veu i co-
municació. Rehabilitació holística de la veu 
i Olga Pérez, psicòloga i facilitació de grups.

17.00H - tALLEr dE coNStEL·LAcioNS FA-
MiLiArS. A càrrec de Hedy Kramer, psicò-
loga i facilitadora de constel·lacions.

18.30H - LA SALut, FoNt d’ENErGiA rENo-
VABLE. A càrrec de Laura Rucio, del centre 
Ara Salut, psicòloga especialitzada en te-
ràpia gestalt i intervenció psico- corporal i 
Àngel Calvo, professor de Tai-txi. 

18.30H - ALiMENtS coM A MEdiciNA: trAc-
tAMENtS NAturALS. A càrrec de Mireia 
Mancera, terapeuta en nutrició energètica 
i natural. 

18.30H - cLASSE dE ioGA i coNcErt dE 
cuENcoS. A càrrec de Montse Sánchez, 
professora de ioga i Lucía González, gem-
moterapeuta.

d’11H A 19.30H, ActiVitAtS LúdiquES 
pEr A totS ELS púBLicS. 

taller de clauers Aromàtics. Una manera ben 
aromàtica de tenir les claus sempre a mà. 
L’olor relaxant de l’espígol ens perfumarà 
l’ambient i ens acompanyarà durant tot el 
dia. Taller per a totes les edats. A càrrec de 
Molí del Foix, Centre d’interpretació Històric 
i Natural de Santa Margarida i els Monjos.

Mans, manetes! Taller de manualitats amb 
materials reciclables. A càrrec del Servei 
d’Educació Ambiental de la Mancomunitat 
Penedès Garraf. 

taller dels Sentits. Convidem a descobrir el 
nostre entorn a través dels nostres cinc 
sentits. El taller tindrà dos nivells de difi-
cultat, per infants i adults. També hi haurà 
informació i una prova pràctica de com es-
talviar energia a la casa. A càrrec de l’asso-
ciació Amics de la Font del Cuscó de Sant 
Cugat Sesgarrigues.

Jocs africans amb material reciclat. Jocs tra-
dicionals africans per fer i compartir amb la 
família i els amics, tots ells realitzats amb 
material reciclat a càrrec de [re]CREA.

inflable de la neu. Inflable amb diversos obs-
tacles i un iglú al mig per edats de 3 a 12 
anys.

divertixocs. Autos de xoc ecològics amb se-
ients per a dues persones i apte per a totes 
les edats.

dE 10H A 20H, EXpoSicioNS. 

A LES 10.30H, tALLEr dE MELMELAdA dE 
toMÀquEt i ALBErGÍNiA. Per aprendre a 
fer melmelades de la manera més tradicio-
nal. Organitzat pel Taller de Cuina de Sant 
Cugat Sesgarrigues. A la cuina del Centre 
Cívic. Places limitades. Inscripcions a info@
ecosantcugat.cat

dE 12H A 16H, es podrà degustar   el MENú 
EcoLÒGic dE LA FirA de l’Encant del pe-
nedès i La Nau del Serafí, dEGuStAcioNS 
dE Vi i cAVA de Mas comtal i les poStrES 
de Fleca Fontanals. 

a l’esPai 
gastrOnÒmiC
Pati De l’esCOla
i ZOna esPOrtiva

a l’esPai salut
Centre CÍviC

a l’esPai tallers
ZOna esPOrtiva

a l’esPai
COnFerÈnCies
i eXPOsiCiOns
Centre CÍviC

sant Cugat


