PROGRAMA

+ I N F O R M A C I Ó

Divendres 30 de setembre

• Lloc de les conferències: Sala de Plens de l’Ajuntament.
• Servei gratuït de ludoteca per a infants. Planta baixa del Centre Cívic.

20:00h Planta baixa del Centre Cívic: Inauguració de la Fira i obertura de les exposicions:
• 4 RRRR. Diputació de Barcelona.
• Mostra d’Energies Renovables. Diputació de Barcelona.
20:30h Conferència: La mobilitat al Penedès. Pau Batlle, arquitecte urbanista.
21:30h Tast de fruits secs i mistela.

Dissabte 1 d’octubre

18:00h Obertura de les exposicions. Mostra d’Energies Renovables.
18:00h Taula Rodona: Arquitectura i sostenibilitat. Antoni Solanas, Alessandra Antonini, Ton Salvador, arquitectes. Membres
d’AUS (Arquitectura i Sostenibilitat), Agrupació del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya.
20:00h Conferència: Canvi climàtic. El que jo hi puc fer. Jordi
Bigues, periodista i activista ambiental.

CONSUM / ESTALVI / SOSTENIBILITAT

Mobilitat sostenible:

El diumenge 2 d’octubre des de les 10 del matí funcionarà una línia d’autobús gratuït. Aquest autobús sortirà cada hora a partir de les 10 del matí de l’estació d’autobusos de Vilafranca
ﬁns a Sant Cugat i de Sant Cugat a Vilafranca coincidint amb les
mitges hores.
Es recomana que els visitants de Vilafranca o que vinguin amb el
tren utilitzin aquest transport per arribar a la Fira.
Aquesta línia és una aposta per la utilització del transport públic.
L’autobús utilitza “biodièsel” i ha estat possible gràcies a la collaboració de l’Hipermercat Esclat de Vilafranca.

Diumenge 2 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 d’alimentació artesana,
entitats del poble i institucions. Serà present Núria Buenaventura Puig, Presidenta Delegada de l’Àrea de Medi Ambient
de la Diputació de Barcelona i representants del Departament de
Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya.
11:00h Obertura de les exposicions. Mostra d’energies Renovables.
A partir de les 11:30h.
• Inﬂable per a reciclar saltant. Generalitat de Catalunya.
• Fem una menjadora per a ocells utilitzant material de rebuig. Molí del Foix.
• Taller amb cotxe elèctric. Associació per la Divulgació de les
Tecnologies Sostenibles.
11:30h Conferència: Producció agrària i ramaderia ecològica.
Charles-André Descombes, enginyer agrònom. Amics de l’Escola
Agrària de Manresa.
12:30h Taller de Compostatge casolà. Marc Robert, Mancomunitat Penedès Garraf.
13:00h Conferència: Els perills i les alternatives a l’agricultura
i l’alimentació transgènica. Guillem Tendero, membre de la
Plataforma Transgènics Fora!
14:30h Tast de productes artesans i ecològics.
17:00h Conferència: Els biocides o la contaminació involuntària. Pablo Reyero, tècnic d’Amics de la Terra Barcelona.
18:30h Conferència: Agenda local 21: estratègia local pel canvi
global. Ramon Carbonell, ambientòleg i graduat en gestió ambiental en l’administració local.
19:30h Concert de comiat amb el grup de música tradicional Pitança. Berenar a l’antiga.
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sèrie d’efectes negatius sobre l’ecosistema i la societat humana.
Alguns d’aquests aspectes són la contaminació dels altres conreus amb soques transgèniques, la reducció de la biodiversitat,
la dependència dels pagesos de les multinacionals, la pèrdua
de la seguretat alimentària, perill per a la salut, etc. En aquesta conferència podreu resoldre els vostres dubtes sobre què són
els transgènics, quins poden ésser els seus efectes i on es poden
trobar, com també conèixer les alternatives a aquest tipus d’alimentació.

• Exposició 4 RRRR. L’exposició versa sobre els residus domèstics i
tracta les següents unitats temàtiques: la recollida selectiva (vidre,
paper, envasos), la recollida de la matèria orgànica, el rebuig, les
deixalles, els circuits dels residus (de casa al destí ﬁnal), els hàbits
i comportaments dels ciutadans vers el residus i les propostes de
millora per obtenir una gestió mes eﬁcient dels residus domèstics
i un entorn de més qualitat.

• Arquitectura i sostenibilitat. La necessitat d’emprendre un
model d’arquitectura que sigui sostenible i que neixi de la voluntat compartida de cercar una habitabilitat per tothom per avui i
per demà.
És per això que plantegem la necessitat d’impulsar aquest
canvi, com a expressió d’un compromís que cal presentar com a
exigència professional envers el futur, que actuï com a generador
de debat, de crítica, d’idees, de recursos per possibilitar la deﬁnició d’una nova activitat professional basada en la sostenibilitat i
oberta a tots els arquitectes, als altres professionals que es considerin implicats i a la societat en general. (Part de la Declaració
d’AUS (Agrupació Arquitectura i Sostenibilitat), Agrupació del
Col·legi d’Arquitectes de Catalunya).
• Canvi climàtic. El que jo hi puc fer. Què podem fer per defensar un “bon clima” que tant ha caracteritzat el nostre país, amb
temperatures suaus i poc extremes? La primera pregunta que ens
hem de fer és si som part del problema o part de la seva solució.
Evidentment tot el que és al nostre abast és necessari, però no
suﬁcient. És veritat, però la responsarbolitat és la tranquil·litat
ambiental que brolla del coneixement, el càlcul i l’acció respecte
al patrimoni natural i les emissions de gasos d’efecte hivernacle.
• Els biocides o la contaminació involuntària. Els biocides són
aquelles substàncies actives o preparats utilitzats per controlar
una plaga fora de l’agricultura. Hi ha hagut diversos casos de
contaminacions per biocides a Catalunya durant els darrers anys,
éssent el més conegut el que va ocórrer a l’Hospital Vall d’Hebron l’any 94 on set dones de neteja van quedar invàlides per
una fumigació contra formigues. Des de llavors (94-03) hi ha hagut 679 notiﬁcacions de dolences per intoxicacions involuntàries
a llocs de treball. Els casos d’intoxicacions per biocides a les llars
han estat més de 5.000 entre el 2000 i el 2003 a l’Estat espanyol.
Existeixen tractaments més segurs i mètodes alternatius de
maneig de plagues. Des d’Amics de la Terra Barcelona, i dintre
de la campanya Fora Plaguicides de les Nostres Vides, insistim en
fer un Maneig Integrat de Plagues, on l’alternativa química sigui
la darrera opció.
• Els perills i les alternatives a l’agricultura i l’alimentació
transgènica. Els conreus transgènics han estat modiﬁcats genèticament per tal de que puguin ésser cultivats amb una major
producció. Aquest tipus de manipulació genètica no té res a
veure amb la millora genètica tradicional, i pot comportar una

• La mobilitat al Penedès. El Penedès té dos grans reptes per
desenvolupar correctament mobilitat sostenible. D’una banda és
terra de pas entre dues metròpolis i d’altra és depenent d’elles
—sobretot de la AMB— en el sentit de que molts de nosaltres hi
treballem, estudiem o anem de compres.
L’augment de població i el desenvolupament logístic agreuja
encara més la situació. Afortunadament el territori pren consciència d’aquesta situació i actua en conseqüència aportant noves
propostes —moltes vegades com a societat civil i fora de l’estructura no governamental— que fan variar positivament pel
territori el sentit de les accions polítiques determinades des de
les esferes de poder.
• Producció agrària i ramadera ecològica. Penses que una alimentació de qualitat és una garantia de salut per a la teva família? Aleshores ets una persona susceptible d’interessar-se en els
productes de l’agricultura i la ramaderia ecològiques. Perquè et
formis la teva opinió al respecte, en aquesta xerrada procurarem
respondre a les següents preguntes:
Què és i com s’obté un producte ecològic? Com se’l pot distingir dels productes “convencionals”? Quines garanties tenim
de la seva qualitat? Quins beneﬁcis ens pot aportar, alhora com
a consumidors i com a ciutadans? Més concretament: què ens
aporta la carn ecològica? Qui la produeix, i on? On ens en podrem procurar?
• Agenda local 21: estratègia local pel canvi global. L’agenda
local 21 és una estratègia local per un desenvolupament sostenible que implica un fort protagonisme de les autoritats locals i
la ciutadania. Aquesta proposta es formula en el si de Cimera de
la Terra (Rio, 1992) com una de les respostes a la destrucció del
planeta i a la recerca de la sostenibilitat. Podem canviar el món
des del nostre poble?

• Fem una menjadora per a ocells utilitzant material
de rebuig. A la parada del Molí del Foix al llarg del diumenge reutilitzarem plàstics i cartrons per construir una
menjadora per a ocells. Col·locant-la al jardí o al balcó podràs observar i descobrir els ocells que viuen ben a prop teu.
• 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.
• 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.
• Taller amb cotxe elèctric. Durant l’horari de la Fira es podrà
fer un petit recorregut pel recinte ﬁral amb un cotxe elèctric.
• 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.

