
Diumenge 18 De setembre
A les 12h. 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 bici-
cleta 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.

DivenDres 23 De setembre
A les 20h Xerrada. Sala de plens de l’Ajuntament:
•	 EcoXarxa Penedès, cooperativa d´intercanvi de béns, 

serveis i coneixements amb base ecològica. Or-
ganitza Amics de la Font del Cuscó i la Secció de 
Medi ambient de l’Institut d’Estudis Penedesencs. 
Els membres de l’entitat ens explicaran els seus objectius 
i conceptes com: “del capitalisme a l´intercanvi directe”, 
“acostament de la producció ecològica, local i de tempo-
rada a les persones consumidores”, “caminem cap a la so-
birania alimentària dels pobles”, “introducció a les mone-
des socials i complementàries i “CES - Comunity Exchange 
System”.

Dissabte 24 De setembre
A les 18h Xerrada. Sala de plens de l’Ajuntament:
•	 Presentació	 de	 la	 cooperativa	 de	 consum	 i	 producció	

d’energia verda, Som Energia. A càrrec de Marc Roselló 
Casas, President del Consell Rector. Som Energia, és la pri-
mera cooperativa de consum i producció d’energia verda 
de Catalunya i pretén crear una comunitat de persones 
amb el desig de consumir i produir energia 100% renova-
ble. La suma de molts petits inversors i consumidors gene-
ra una força imparable per canviar el planeta.

A les 20h Documental. Sala de plens de l’Ajuntament:
•	 Nos	enfants	nous	accuseront	(Els	nostres	infants	ens	acu-

saran). Documental francès dirigit per Jean-Paul Jaud so-
bre la primera generació de nens de la història que viuran 
menys que els seus pares a l’haver estat exposats des de la 
infància a gran quantitat de tòxics, principalment a través 
de l’alimentació i la pol·lució.

DivenDres 23 i Dissabte 24
De 18h a 21h. Exposicions. Centre Cívic.
•	 Experiències d’autocompostatge a Catalunya. Agència de 

Residus de Catalunya.
•	 La	 força	del	vent.	25	anys	d’energia	eòlica	a	Catalunya. 

EolicCat i Institut Català d’Energia. Al Centre Cívic.
•	 Un planeta per compartir. La petjada ecològica. La Fàbrica 

del Sol. Al Centre Cívic.

Com arribar-hi. Carretera N-340 / Autopista A-7 sortida Vilafranca, ani-
reu 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 que trobareu en aquest tríptic. 

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

Sant Cugat
Sesgarrigues

N-340
Vilafranca Barcelona

Organitza

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

Sant Cugat Sesgarrigues 
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sant Cugat sesgarrigues
DIuMENgE 25 DE SETEMBRE FIRA COMERCIAL

I DEL 18 AL 25 CONFERèNCIES, ExPOSICIONS 
TALLERS I ALTRES ACTIVITATS
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Consell Comarcal
de l’Alt Penedès

amb el suport de:



Diumenge 25 De setembre
A les 9.30h, Bicicletada popular Vilafranca–Sant 

Cugat Sesgarrigues. Des	 de	 l’estació	 d’autobusos	
de	 Vilafranca.	 Organitzada pel CEP Centre Excursio-
nista del Penedès i patrocinada per Fleca Fontanals. 
Passeig amb bicicleta apta per a tots els públics des de Vila-
franca fins a Sant Cugat Sesgarrigues. Amb pica- pica pels 
participants. Acte patrocinat per Fleca Fontanals.

De 10h a 20h , Fira comercial d’estands i expositors. 
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’es-
talvi d’aigua, la mobilitat sostenible i productes ecològics.

De 10h a 14.30h i de 16h a les 20h línia gratuïta d’au-
tobús 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 pú-
blic! Cada	hora,	sortides	des	de	Vilafranca	a	les	següents	
parades:

•	 Parada	al	Lateral	de	l’estació	d’autobusos	-	Rotonda	Gira-
da: 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’Ho-
tel 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 mu-
seu el Forn-exposició rural. A l’edifici el Forn. 

De 10h a 19h , Exposicions. Zona d’exposicions i àrea 
de descans al Centre Cívic.

•	 Experiències	d’autocompostatge	a	Catalunya.	Agència de 
Residus de Catalunya.

•	 La	 força	del	vent.	25	anys	d’energia	eòlica	a	Catalunya. 
EolicCat i Institut Català d’Energia. Al Centre Cívic.

•	 Un	planeta	per	compartir.	La	petjada	ecològica.	La	Fàbrica	
del Sol. Al Centre Cívic.

De 8h A 16h, Zona Gastronòmica. De bon matí esmorzar 
a la brasa a la parra del Cafè, i a partir del migdia es podrà 
degustar  el Menú de la Fira de l’Encant del Penedès, de-
gustacions de vi i cava de Mas Comtal, les postres de Fleca 
Fontanals, i tapes variades del Rebost de la Maria.

De 10h A 20h, Tallers i Zona de jocs. Distribuïts per 
diferents punts del circuit de la Fira. 

•	 Inflable	Gegant	del	Pop	del	reciclatge.	Agència Catalana 
de Residus.

•	 Ecoxocs.	Circuit	de	10	“autos	de	xoc”	però	que	funcionen	
amb els peus! Indicat per a tots els públics. Activitat diri-
gida per a públic familiar a partir de 2 anys amb acompa-
nyant. Joc patrocinat per Ara Energies Renovables, Forn 
Franquesa,	 Vivers	 Torrents,	 Nikoclick,	 Cases	 Blanques	 i	
Autocars Dotor.

•	 L’hort	en	un	test.	Molí	del	Foix,	Centre	d’interpretació	His-
tòric	 i	Natural	de	Santa	Margarida	i	els	Monjos.	Tothom 
que ho desitgi podrà decorar una torreta i després plan-
tar-hi un enciam o escarola per emportar-se a casa. 

•	 Taller	de	Creació	amb	materials	reciclables.	Mancomunitat 
Penedès- garraf. 

•	 Ampolles	de	plàstics,	caixes,	tubs	de	paper,	taps	de	suro,...	
Tot passant una bona estona i d’una manera lúdica i senzi-
lla convertim diferents deixalles en joguines, instruments 
musicals, imans... tot un món per imaginar i descobrir. 
Vine i participa!

•	 Taller	de	l’explorador.	Associació Amics de la Font del Cus-
có de Sant Cugat Sesgarrigues. Et convidem a fer d’explo-
rador i descobrir els secrets del bosc, acceptes el repte?. El 
taller tindrà dos nivells de dificultat, per infants i adults. Hi 
haurà un obsequi sostenible per a cada participant. També 
hi trobaràs informació, consells i objectes per viure amb 
harmonia amb la natura. 

•	 Demostració	 de	 Cuina	 i	 Forn	 Solar,	 cedits per la 
Fabrica del Sol i es posaran en funcionament per 
l’Associació Amics de la Font del Cuscó.

•	 Taller	de	Cistelleria.	Mònica	Guilera.	Farem un cis-
tell amb medul·la de colors que cada participant 
podrà teixir segons el seu gust i creativitat.

De 11.00h a 14.00h i de 16.00h a 19.30h, Ser-
vei gratuït de Ludoteca. A la planta baixa del 
Centre Cívic. Amb	el	Joc	“L’energia	en	un	dia”	de	
Institut	Català	d’Energia,	que ens ajudarà a enten-
dre que l’ús eficient de l’energia és la millor mane-
ra d’estalviar-la.

A les 11.00h. Ajuntament. Arribada de les auto-
ritats, salutació de l’alcaldessa i tomb per la Fira 
comercial d’estands i expositors.

Durant el diumenge Exposició	de	pintures.	Al	car-
rer	Sant	Antoni,	10.	En una antiga casa de poble 
podreu trobar l’exposició de formes i colors de la 
nostra terra, el record de viatges i paisatges d’al-
tres	països.

A les 12.00h. Plaça de l’Ajuntament. Parlaments 
de les autoritats presents.

A les 12.45h. Conferència. sala de plens de 
l’Ajuntament. Territoris serens, l’estil de vida 
com aposta estratègica. A càrrec de Bernat Vila-
rasau, del Consorci del Lluçanès i Natàlia Pérez del 
Consorci Vall del ges, Orís i Bisaura.
Els territoris serens són una xarxa de territoris, cre-
ada fa 4 anys, que posem l’accent en la voluntat de 
potenciar un conjunt de pobles i paisatges. Però 
també en una manera de fer, de conviure i de tre-
ballar. un viure arrelats a la terra i a la seva histò-
ria, però oberts al món i a les noves oportunitats.

A les 19:30h, Cloenda. Concert de gralles i berenar 
al	pati	del	Centre	Cívic.	Organitzat per la colla de 
grallers Pica-Soques de Sant Cugat Sesgarrigues.


