ALTRES ACTIVITATS
Diumenge 20 · Bicicletada popular emmarcada en la Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura. 12h, sortida des de la plaça del Sindicat de Sant Cugat Sesgarrigues.
Passeig amb bicicleta apta per a tots els públics pel municipi de Sant Cugat Sesgarrigues. Hi
haurà cotxe- escombra, obsequis pels participants i pica-pica al finalitzar l’acte.

Sant Cugat
Sesgarrigues

N-340

Diumenge 27 A les 9.30h, Bicicletada popular Vilafranca – Sant Cugat Sesgarrigues.
Organitzada pel CEP Centre Excursionista del Penedès. Des de l’estació d’autobusos
de Vilafranca. Passeig amb bicicleta apta per a tots els públics des de Vilafranca fins a
Sant Cugat Sesgarrigues. Amb pica- pica pels participants. Acte patrocinat per Fleca
Fontanals.

Vilafranca

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. També podeu agafar el bus de la Fira cap a Sant Cugat. Seguiu les indicacions.

Servei gratuït de Ludoteca, de 11.00h a 14.00h i de 16.00h a 19.30h, a la planta baixa del centre Cívic. Perquè els nens i nenes disposin d’un espai adequat mentre els pares
i mares visiten la fira mediambiental.

amb la col·laboració de:

A les 17.30h, a la sala de plens de l’Ajuntament: Passi del Documental: “No diguis
blat...la memòria del món rural”. Amics de la Font del Cuscó. En aquest documental,
produït per la Fundació del Món Rural, s’hi veurà el recull d’un conjunt d’esdeveniments
i fets històrics que han marcat l’evolució dels moviments agraris i les seves repercussions
socials durant el segle passat. Es posen de manifest la pèrdua progressiva de pes dels grans
terratinents, les tensions socials i econòmiques i l’impuls de l’associacionisme agrari en
aquest període clau de la nostra història que fou la primera meitat del segle XX.
Seguidament, visita guiada a El Forn “Exposició Rural”. Un recorregut per la història de Sant Cugat Sesgarrigues a través de diferents objectes recopilats al llarg de les
últimes dècades i que ens il·lustren com era abans el treball de la terra, els oficis artesanals
i la vida quotidiana tradicional del poble.
19.30h, al Centre Cívic. Cloenda amb la colla de Grallers de Sant Cugat Sesgarrigues.

Imprès en paper reciclat 100% post consum i lliure de clor.

13.00h, davant els estands d’Energies Renovables: Demostració de com es realitza un
reportatge aeri des d’un zepelí d’heli captiu no tripulat, a càrrec de l’empresa especialista
en fotografia aèria, Nikoclick.com.
Durant tot el dia, prova el nou Toyota Prius. Descobreix la 3a generació del Toyota
Prius. Vine a l’espai Prius que prepara el concessionari Toyota Supra Motor i prova la 3a
generació de l’´híbrid que gasta només 3,9 litres als 100 km. A més, és recuperable en un
95%, reciclable en un 85% i les emissions de CO2 es redueixen a 89g. No t’ho pots perdre!

Barcelona

amb el suport de:
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SANT CUGAT SESGARRIGUES, DEL 20 AL 27 DE SETEMBRE DE 2009
DE DIVENDRES 25 A DIUMENGE 27, CONFERÈNCIES I EXPOSICIONS
DIUMENGE 27, FIRA COMERCIAL AMB EXPOSITORS, TALLERS I JOCS

CONFERÈNCIES

EXPOSICIONS

T A L L E R S

Divendres 25 · 20.00h. “Compostatge casolà: experiència entre els veïns de Sant
Cugat Sesgarrigues”. Amics de la Font del Cuscó. Es farà una exposició del desenvolupament del projecte, finançat per la Fundació Alcoa, de reducció de residus a partir de la implantació de compostadors en llars de Sant Cugat. Hi haurà la participació de les persones
que disposen d’un compostador a casa seva per tal de que ens expliquin la seva experiència
fins a dia d’avui, i al mateix temps poder posar en comú els beneficis del compostatge.

“Adéu Soroll”. Diputació de Barcelona. Aquesta exposició pretén sensibilitzar els ciutadans i altres sectors de la nostra societat sobre els perills que comporta l’excés de soroll
i vibracions, la importància de realitzar un bon control de les emissions que generen les
diferents activitats i com fer una gestió correcta per preservar la qualitat de l’entorn.

Guixot de 8. Ara que ens ofeguen la imaginació fent que cada nina serveixi només per a
una sola cosa, cal que una escorredora es converteixi en un bàsquet, que, d’un llit vell, en
surti un esport nou, o que una bicicleta vella es converteixi en un ocell”. Jocs d’habilitat
enginyosos, fets amb materials de recuperació. Apte per a tots els públics.

Dóna la volta. Del residu al recurs. Agència Catalana de Residus. Aquesta exposició
serveix per fomentar la recollida selectiva i la prevenció de la generació de residus, alhora
que dóna informació sobre el procés de transformació de les fraccions que conformen la
recollida selectiva: vidre, paper i cartró, envasos, matèria orgànica i inorgànica.

Pop del reciclatge. Agència Catalana de Residus. Generalitat de Catalunya. El “Pop
del reciclatge” és un inflable gegant que explica als més petits a quin contenidor cal llençar
cada residu. És una forma lúdica i divertida, que aposta per l’educació ambiental com a
eina per modificar els hàbits de conducta de la ciutadania envers el nostre entorn. Adreçat
a infants d’entre 3 i 12 anys.

Dissabte 26 a les 18.00h. “Les Energies Renovables a Catalunya”. A càrrec de Joan
Ramírez Guasch de l’empresa ENITEC SOLAR S.L. El Pla de l’Energia a Catalunya 2006-2015
estableix el marc energètic dels propers anys, basat en l’eficiència energètica i en la incorporació de les energies renovables, dos pilars fonamentals de la transició cap a un nou
model social i energètic.
Aquest col·loqui tractarà sobre les energies renovables, el canvi de mentalitat de la societat, nous comportaments, eficiència,... és a dir, que tot va lligat cap a un nou concepte de
l’estalvi d’energia. Es posaran exemples d’accions que es van duent a terme per part d’ajuntaments. Organitzada per la Secció de Medi Ambient de l’Institut d’Estudis Penedesencs.
Dissabte 26 a les 20.00h. “El pacte d’alcaldes i alcaldesses: estratègies locals sobre
el canvi climàtic”. A càrrec de Raquel Hernández Bellette, llicenciada en Ciències Ambientals per la UAB i experta en Plans d’Acció d’energia Sostenible. El Pacte d’alcaldes és una
iniciativa engegada per la Comissió Europea per a propiciar un mecanisme de participació
ciutadana en la lluita contra l’escalfament de la Terra. Des de Sant Cugat intentem reduir
el nostre impacte sobre el medi, i aquesta conferència servirà per fer-nos veure que hi ha
molt a fer, que el compromís no només és dels ajuntaments, i que necessitem l’esforç de
tots i totes perquè el Pacte esdevingui una realitat.
A la sala de plens de l’Ajuntament.

FIRA COMERCIAL
Diumenge 27, a partir de les 10.00, i durant tot el dia: FIRA COMERCIAL pels carrers
de Sant Cugat Sesgarrigues, amb una important mostra de temes i productes vinculats
al medi ambient: les energies renovables, la construcció sostenible, el comerç just, l’educació mediambiental, l’estalvi d’aigua, la mobilitat sostenible, i una interessant mostra de
productes ecològics.

Menys residus és més vida! Mancomunitat Intermunicipal Penedès-Garraf. Se’ns
presenten la problemàtica ambiental de l’augment de la producció dels residus, la necessitat de reduir-los i les accions que podem posar en marxa per evitar moltes de les deixalles
que fem cada dia a casa, a l’escola, a la feina, quan anem a comprar, etc.
Al Centre Cívic. De divendres 25 a diumenge 27.
Divendres de 18.00h a 22.00h - Dissabte de 18.00h a 21.00h.
Diumenge 27 a partir de les 10.00, i durant tot el dia.
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Fem Compost! Taller de Compostatge Casolà. Mancomunitat Penedès-Garraf. Transformar les restes de menjar i de les plantes de l’hort i el jardí en un excel·lent adob natural
(el compost) és una experiència molt senzilla i a l’hora molt gratificant. En aquest taller
adquirirem els coneixements bàsics per fer compost sense sortir de casa, tant si disposem
de patí o jardí com si vivim en un pis. Apte per a tots els públics.
Les deixalles prenen vida. Mancomunitat Penedès Garraf. Safates de porexpan, llana, taps
de plàstic i cartolines prendran vida per convertir-se en divertits insectes amb l’ajuda de la
imaginació dels més petits. Apte per a tots els públics.
Mussols-iman amb material de rebuig. Molí del Foix, Centre d’Interpretació Històric
i Natural. Santa Margarida i els Monjos. Amb diversos materials com cartró, roba i
paper ens farem un divertit mussol-iman per penjar a la nevera. Taller apte per a tots els
públics. Apte per a tots els públics.

Zona Gastronòmica: Per segon any, es podrà degustar a la Zona Gastronòmica el menú,
degustacions de vi, cava i refrescs, i tapes variades, amb l’Encant del Penedès, Mas Comtal,
Fleca Fontanals i El Rebost de la Maria.

Taller dels sentits. Amics de la Font del Cuscó. Et convidem a descobrir i reconèixer els
sons de l’ambient. Acceptes el repte? El taller té tres nivells de dificultat, per infants, joves
i adults. Hi haurà un obsequi sostenible per cada participant.

Bus de la Fira. El diumenge 27 de setembre de 10.00 a 14.30h i de 16.00 a les 20.00 funcionarà una línia d’autobús gratuït entre Sant Cugat Sesgarrigues i Vilafranca del Penedès.
Aquest sortirà cada hora a partir de les 10h des de diversos punts de Vilafranca: estació
d’autobusos, mercat Sant Salvador (a la cruïlla de la Carretera de Tarragona) i a la Plaça del
Penedès. I des de Sant Cugat (cruïlla dels carrers Padró i Francesc Macià) fins a Vilafranca
coincidint amb les mitges hores. Aquesta línia és una aposta per la utilització del transport
públic i la mobilitat sostenible.

A la Zona de Tallers, diumenge 27
a partir de les 10.00h, i durant tot el dia.

