+INFORMACIÓ
Durant tot el diumenge
• Bus de la Fira. El diumenge 1 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
diversos punts de Vilafranca (estació d’autobusos, mercat
de Sant Salvador, plaça del Penedès i Esclat) fins a Sant
Cugat i de Sant Cugat (cruïlla carrers Padró i Francesc Macià) fins 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 i la mobilitat sostenible. L’autobús utilitza “biodièsel” i ha estat possible gràcies a la col·laboració
de l’Hipermercat Esclat de Vilafranca.
• Inflable per a reciclar saltant. Generalitat de Catalunya.
Reforçar la consciència de la recollida selectiva en infants i adolescents mitjançant una activitat lúdica i divertida, en la que 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.
• Servei gratuït de Ludoteca. A la planta baixa del Centre Cívic oberta d’ 11h. a 14.30h. i de 17h. a 19.30h., destinat a les famílies visitants, que mentre el pares visiten la
Fira o assisteixen a les conferències, els nens poden tenir
un espai preparat per ells. També és un servei per els expositors que venen amb els seus fills.
• Espai de TV pel Concurs de Castells de Tarragona.
Per les persones afeccionades als castells que vulguin seguir el concurs.
• Servei d’esmorzar i dinar al Cafè de Sant Cugat. On
es podrà degustar el Menú de la Fira, amb l’opció infantil
i vegetariana. Preus populars.
• Concert de comiat amb el grup Pitança. A les 19.30
a la Sala del Cafè, música tradicional amb la degustació
d’un berenar a l’antiga.

Sant Cugat
Sesgarrigues

N-340
Vilafranca

Barcelona

Com arribar-hi. Carretera N-340 / Autopista A-7 sortida
Vilafranca, anireu a buscar la N-340 direcció Barcelona. a
4Km. trobareu la carretera que porta a Sant Cugat. Tren:
Estació de Vilafranca del Penedès. Agafeu el bus de la
Fira cap a Sant Cugat. Seguiu les indicacions.
amb el suport de:

A j u n t a m e n t d e

Sant Cugat

Sesgarrigues

Consell Comarcal
de l’Alt Penedès
Àrea de Medi Ambient

4A FIRA MEDIAMBIENTAL DEL PENEDÈS
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29, 30 DE SETEMBRE
i 1 D’OCTUBRE DE 2006
Organitza:

www.fontdelcusco.org

PROGRAMA
Divendres 29 de setembre

Dissabte 30 de setembre

20:00h Planta baixa del Centre Cívic, inauguració de la Fira
i obertura de les exposicions:
• Nova cultura de l’aigua. Diputació de Barcelona. Què?
és la nova cultura de l’aigua i Com? s’impliquen la ciutadania i les administracions públiques en aquesta nova
manera de resoldre les necessitats d’aigua, sense fer mal
als ecosistemes aquàtics. Basada en tres principis fonamentals: conservació, eficiència i equitat en l’ús i consum
d’aigua.
• Dóna el tomb als residus. Generalitat de Catalunya. A
l’Alt Penedès cada habitant genera diàriament 1,63 quilos de residus i la tendència s’incrementa. Com es poden
aprofitar aquests residus per obtenir matèries primeres i
evitar la degradació constant del medi.
• Mostra d’energies renovables. Diputació de Barcelona.
Caravana on es simula un habitatge que funciona autònomament amb energia solar i eòlica. Un monitor
va explicant per grups el funcionament de l’habitacle.
• A la llar, energia solar! Gepec. En aquesta exposició
podem trobar informació de com podem instal·lar aquest
tipus d’energia a casa i quines ajudes i subvencions podem obtenir.
• Txernòbil. Greenpeace. Recull de fotografies on podem
constatar els efectes del desastre nuclear més important
de la història, que va passar a Txernòbil l’any 1986.
20:30h Conferència: Compra responsable, residus i compostatge. Amics de la Font del Cuscó. Quan comprem
ens enduem a casa gran quantitat d’envasos que no ens
fan la vida més agradable, sinó que ens donen feina. Què
podem fer per evitar produir tants residus?
21:30h Tast de fruits secs i mistela.

18:00h Obertura de les exposicions. Mostra d’energies renovables.
18:00h Conferència: Txernòbil, què hem après? Josep
Puig, Dr. Enginyer Industrial. Professor de la UAB i membre del Grup de Científics i Tècnics per un Futur No Nuclear. 20 anys després del desastre nuclear de Txernòbil,
fem un repàs a la història de la utilització de l’energia
nuclear i les seves conseqüències en el medi ambient i en
els éssers humans.
20:00h Conferència: Consum eficient i estalvi d’energia
a la llar. Jesús López, GEPEC-ENERGIA. Consells per tal de
poder fer la nostra llar més eficient energèticament i al
mateix temps estalviar diners.

Diumenge 1 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.
11:00h Obertura de les exposicions i la Mostra d’energies
renovables.
A partir de les 11:30h Tallers:
• Fes-te un moneder reutilitzant un bric. Molí del Foix.
Santa Margarida i els Monjos. Aprenguem a reutilitzar els
residus que generem a través de convertir-los altra vegada en objectes útils.
• Fem sabó. Mancomunitat Intermunicipal PenedèsGarraf. Aprofitant l’oli de cuina usat podem aprendre fer
sabó. Recordem que aquest oli sempre s’ha de dur a la
Deixalleria, ja que llençar 1 litre d’oli per l’aigüera pot
contaminar fins a 100.000 litres d’aigua potable.
• Fem joguines. Mancomunitat Intermunicipal PenedèsGarraf. Construcció de joguines amb materials reciclables

demostrant les possibilitats de reutilització de gran part
dels nostres residus.
• Observació del sol. Àngel Graells, afeccionat a l’Astronomia. Taller d’observació de les diferents característiques de l’astre que ens dóna l’energia.
• Caixes niu per a òlibes. Centre de Recuperació de Fauna de Torreferrussa. Campanya que pretén augmentar els
llocs de nidificació d’aquesta espècie protegida a través
de la col·locació de caixes niu en els llocs adequats. Més a:
www.miloca.org
11:30h Conferència: La nova cultura de l’aigua i l’estalvi
domèstic. Joana Bou, Ecologistes en Acció. Com gastem
l’aigua a casa. Mesures d’estalvi i ús eficient: la conscienciació, els nostres hàbits de consum i l’aplicació de tecnologies d’estalvi a nivell domèstic.
12:30h Taller de compostatge casolà. Marc Robert, Mancomunitat Penedès Garraf. Podrem 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.
14:30h Tast de productes artesans i ecològics.
17:30h Conferència: Vivenda, salut i medi ambient.
Elisabet Silvestre, Doctora en Biologia, experta en geobiologia i feng shui, consultora d’espais i membre de la junta directiva de l’Associació d’Estudis Geobiològics, GEA.
La vivenda pot ser font de salut per als seus habitants i
per al medi ambient o pot ser tot el contrari. S’exposaran
els diversos factors de risc i opcions per viure en una casa
sana i respectuosa amb el medi ambient.
19:30h Concert de comiat amb el grup de música tradicional
Pitança. Berenar a l’antiga.

• Lloc de totes les conferències:
Sala de Plens de l’Ajuntament

