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Sant Cugat

Sesgarrigues

Diumenge
19 de setembre

A les12H, Bicicletada popular. Emmarcada
en la Setmana de la Mobilitat Sostenible i
Segura. 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.

Divendres
24 de setembre

18h a 21h , Exposició. “Gradua’t en Energia”. Diputació de Barcelona. Al Cub del
Centre Cívic.
Pretén fer conèixer millor les energies
renovables i entendre el significat d’eficiència energètica, a més de donar informació de com estalviar energia, conèixer les
polítiques i normatives per aconseguir un
ús sostenible de l’energia i comprendre els
objectius de la Nova Cultura Energètica.
20H, Col·loqui. “Per una llei d’horts urbans”. A la sala de plens de l’Ajuntament.
Horts Urbans.org. Organitzada per Amics
de la Font del Cuscó i la Secció de Medi
Ambient de l’Institut d’Estudis Penedesencs.
S’explicarà l’experiència del camp de treball internacional, que es va dur a terme

a Vilafranca del Penedès durant els mesos
de juny i juliol d’engany, basat en la creació d’horts urbans, així com les principals
línies d’una futura Llei d’horts urbans.

Dissabte
25 de setembre

18h a 21h , Exposició. “Gradua’t en Energia”. Diputació de Barcelona. Al Cub del
Centre Cívic.
Pretén fer conèixer millor les energies
renovables i entendre el significat d’eficiència energètica, a més de donar informació de com estalviar energia, conèixer les
polítiques i normatives per aconseguir un
ús sostenible de l’energia i comprendre els
objectius de la Nova Cultura Energètica.
18H, Conferència. “Què puc fer per estalviar a casa meva?”. A la sala de plens de
l’Ajuntament. Ara Energies renovables i
Cubic estudi d’enginyeria. Si vols entendre les factures de gas i electricitat, si
no saps quins passos s’han de seguir per
valorar la possibilitat d’instal·lar energies
renovables o sistemes eficients a casa teva,
o si vols conèixer les ajudes econòmiques
existents en l’àmbit de l’eficiència energètica i les energies renovables, aquesta
conferència és per tu.

Diumenge
26 de setembre

De 10h a 14.30h i de 16h a les 20h. línia
gratuïta d’autobús entre Sant Cugat
Sesgarrigues i Vilafranca del Penedès.
Aquest sortirà cada hora a partir de les
10h des de diversos punts de Vilafranca.
Utilitza el transport públic!
Cada hora, sortides des de Vilafranca a les
següents parades:
• Parada al Lateral de l’estació d’autobusos Rotonda Girada: 10.00/ 11.00/ 12.00/ 13.00/
14.00/ 16.00/ 17.00/ 18.00/ 19.00/ 20.00
• Mercat Sant Salvador - Parada d’autobús
davant l’Hotel Domo: 10.05/ 11.05/ 12.05/
13.05/ 14.05/ 16.05/ 17.05/ 18.05/ 19.05/
20.05
• Plaça Penedès - Parada d’autobús: 10.10/
11.10/ 12.10/ 13.10/ 14.10/ 16.10/ 17.10/
18.10/ 19.10/ 20.10
Tornades de Sant Cugat a Vilafranca:
• Cruïlla entre el c/ Padró i c/ Francesc Macià  
(consultar la ubicació al Diari o al punt
d’informació): 10.30/ 11.30/ 12.30/ 13.30/
14.30/ 16.30/ 17.30/ 18.30/ 19.30/ 20.30
De 10h a 13h i de 15h a les 18h. portes
obertes al museu el Forn-exposició rural. A l’edifici el Forn. Col·lecció permanent de més de 500 peces que permet fer
un recorregut per tota la història de Sant
Cugat, des dels seus inicis com a poble.
S’hi troben objectes quotidians, estris de
camp, maquinària i mobiliari.

De 18h a 21h , Exposició. “Gradua’t en
Energia”. Diputació de Barcelona. Al
Cub del Centre Cívic. Pretén fer conèixer
millor les energies renovables i entendre
el significat d’eficiència energètica, a més
de donar informació de com estalviar
energia, conèixer les polítiques i normatives per aconseguir un ús sostenible de
l’energia i comprendre els objectius de la
Nova Cultura Energètica.
De 10H a 20H, Fira comercial d’estands
i expositors. 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 productes ecològics.
De 10H a 20H, Zona Gastronòmica.
(consultar la ubicació al Diari o al punt
d’informació) Per tercer 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.

De 10H a 20H, Tallers. Distribuïts per
diferents punts del circuit de l’ECO Fira
(consultar la ubicació dels diferents tallers
al Diari o al punt d’informació).
• Guixot de 8. Es promou el joc a través de
materials reciclats, on es pretén que el
públic percebi de manera pràctica que no
totes les joguines son a les botigues, que
n’hi ha de fàcil construcció i que es poden
autofabricar i inventar. En definitiva,
podrem trobar jocs d’habilitat enginyosos
i imaginatius, fets amb materials de recuperació. Apte per a tots els públics.
• Inflable per reciclar saltant. Agència Catalana de Residus.
• Inflable de la recollida selectiva, a través
del qual s’explica als més petits a quin contenidor cal llençar cada residu. Adreçat a
infants de 3 a 12 anys.
• Fem Paper! Taller de Compostatge Casolà.
Mancomunitat Penedès- Garraf. El paper
és un dels residus que generem en més
quantitat a les nostres llars i que manipulem més sovint. A través d’aquest taller
aprenem el procés d’elaboració del paper
realitzant paper nou a partir de paper
vell o utilitzat, convertint un residu en
un recurs molt valuós. Apte per a tots els
públics.
• Taller de penjolls amb plantes aromàtiques. Molí del Foix, Centre d’interpretació
Històric i Natural de Santa Margarida i els
Monjos. Tothom que ho desitgi podrà ferse un penjoll decorat amb plantes seques
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aromàtiques com espígol, camamilla, rosa,
malva, espernallac, anís estrellat… De ben
segur que us agradarà! Apte per a tots els
públics.
Taller dels sentits. Associació Amics de
la Font del Cuscó de Sant Cugat Sesgarrigues. Et convidem a endevinar olors,
acceptes el repte? El taller tindrà dos
nivells de dificultat, per infants i adults.
Hi haurà un obsequi sostenible per cada
participant. També es podrà gaudir de
les aromes que ens ofereix la natura, fent
servir un forn solar, enginy que funciona
amb energia renovable.
Xocolatada popular feta amb cuina solar.
Ecolúdic. En aquest taller explicarem com
utilitzar l’energia del sol directament per
a cuinar. volem donar a conèixer una de
les formes més originals i antigues de les
energies renovables, la cuina solar. Prepararem una xocolatada feta amb aquesta
energia neta i renovable, i després la podrem degustar. Apte per a tots els públics.
Circuit d’Scalèxtric Solar. Ecolúdic. Circuit
d’Scalèxtric amb bateria solar, on el públic
pot gaudir tant com a pilots dels cotxes
com veient el funcionament del circuit.
Apte per a tots els públics.
Demostració i prova de Vehicles Elèctrics i
Solars. Ecolúdic. En aquest taller s’introduirà als visitants en la necessitat actual
de procurar l’aprofitament més eficaç dels
recursos energètics. Es podran pilotar els
vehicles elèctrics i solars. Apte per a tots
els públics.

• Circuit de Vehicles Elèctrics per infants.
Ecolúdic. Els nens i nenes es passegen
amb petits vehicles elèctrics per un circuit
acotat, segur i supervisat per monitors.
D’aquesta manera podran experimentar la
mobilitat sostenible al temps que passen
una estona divertida. Adreçat a infants de
4 a 8 anys.
De 11.00h a 14.00h i de 16.00h a 19.30h,
Servei gratuït de Ludoteca. A la planta
baixa del Centre Cívic. Perquè els nens i
nenes disposin d’un espai adequat i amb
monitors, mentre els pares i mares visiten
la fira mediambiental.
A les 9:30h, Bicicletada popular Vilafranca– Sant Cugat Sesgarrigues. Des
de l’estació d’autobusos de Vilafranca.
Organitzada pel CEP Centre Excursionista
del Penedès i patrocinada per la Fleca
Fontanals. 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.
A les 11h. Arribada de les autoritats.
Salutació de l’alcaldessa i tomb per la
Fira comercial d’estands i expositors. A
l’Ajuntament.
A les 12h, Parlaments de les autoritats
presents. A la plaça de l’Ajuntament.

A les 12:45h, Xerrada-col·loqui. “Compostatge casolà i horts ecològics: experiència entre els veïns de Sant Cugat Sesgarrigues”. Organitzada per l’associació
Amics de la Font del Cuscó de Sant Cugat
Sesgarrigues. Es farà una exposició del
desenvolupament del projecte, finançat
per la Fundació Yves Rocher, de reducció
de residus a partir de la implantació de
compostadors en llars de Sant Cugat i
el posterior aprofitament del compost
obtingut en horts ecològics. Hi haurà la
participació de les persones que disposen
de compostador i hort a casa seva per tal
de que ens expliquin la seva experiència
fins a dia d’avui.
A les 18h. Debat sobre el Pacte d’Alcaldes i Alcaldesses. La implicació local dels
municipis penedesencs que l’han signat.
Amb la participació d’alcaldes i regidors
dels municipis de Gelida, Mediona, Sant
Quintí de Mediona, Sant Sadurní d’Anoia,
Torrelles de Foix i Sant Cugat Sesgarrigues.
Debatrem de les realitats dels nostres
municipis, de les problemàtiques més
comunes i de les estratègies que s’estan
duent a terme. Torn obert de preguntes al
finalitzar el debat.
A les 19:30h. Cloenda. Amb la colla de
Grallers de Sant Cugat Sesgarrigues.
Al pati del Centre Cívic.

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. També podeu agafar el bus de la Fira cap a Sant Cugat.
Seguiu les indicacions.
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Amb la col·laboració incondicional d’entitats,
associacions, comerços i voluntaris del poble
amb el suport de:

Consell Comarcal
de l’Alt Penedès

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

A j u n t a m e n t

