
de l’1 al 9 de juny SETMANA DEL MEDI AMBIENT

AGENDA D’ACTIVITATS
2ona FIRA AMBIENTAL DE VILANOVA I LA GELTRÚ

Dissabte 1 de juny             ANELLAMENT D’AUS
ANELLAMENT CIENTÍFIC D’AUS A LA PLATJA LLARGA
Aquesta activitat és per a un  màxim de 15 persones, per tant cal realitzar una 
inscripció prèvia a: mediamb@vilanova.cat

L'anellament científic d'ocells és un mètode d'estudi basat en el marcatge individual 
de les aus. Qualsevol registre d'un ocell anellat, ja sigui a través de la seva recaptura 
i posterior alliberament, o bé per la seva recuperació final un cop mort, ens oferirà 
una gran quantitat d'informació sobre la seva biologia.

Aquest sistema d’identificació, aporta dades molt valuoses pel coneixement i estudi 
de les aus, així permet definir les rutes migratòries i àrees de descans  de les 
diferents especies d’ocells, conèixer paràmetres reproductius, taxa de mortalitat, etc.  

Lloc: Caseta de la platja llarga
Hora: de 07:00h. a 11:00h.
Col·labora: Manel Bonilla (Ornitòleg)

Dissabte 8 de juny            ZEBRAS MARCHING BAND
ZeBRASS són una ‘marching band’ plena d’energia i de grans improvisadors 
(hi col·laboren músics que toquen o han tocat en conegudes formacions musicals: 
Muchachito Bombo Infierno, La Fundación Tony Manero, Els Amics de les Arts, 
Buhos, Tokyo Sex Destruction, Calima, Se Atormenta una vecina, Itaca Band,…) 
i que juga amb melodies conegudes de cançons ‘mainstream’ en un estil festiu per 
fer vibrar i ballar a la gent. 
          Lloc: Espectacle itinerant: Centre Rambla Principal - C/ de Sant Gervasi 
          - Plaça de les Neus - C/ dels caputxins
Hora: 10:00h. / 11:30h. / 13:00h.

Dissabte 8 de juny            TALLER DE REVOCS DE TERRA
EtcéTERRA, Associació que promou la construcció ecològica i responsable a travès 
d'activitats de sensibilització, artístiques, i educatives. 
 
Les tècniques de construcció amb terra crúa s'utilitzen des de l'antiguitat arreu de 
la península i del món. Aquestes es troben en continua evolució per adaptar-se 
millor a les formes de vida contemporànies. En aquest taller posarem les mans a la 
terra per poder comprendre les seves propietats i descobrirem alguns dels seus 
enormes potencials estètics a travès d'una petita mostra de la tècnica dels 
arrebossats. Aquesta tècnica té moltes avantages, entre altres a nivell de confort 
tèrmic, i és que la terra, -el més ecològic dels materials naturals-, té un enorme 
potencial per posar en evidència el nostre model de consum energétic insostenible 

Lloc: Rambla Principal / Estand 47
Hora: Tot el dia
Col·labora: EtcéTERRA formació, arquitectura i terra

Dissabte 8 de juny            TALLER DE BICICLETES
Taller que pretén estimular l’ús de la bicicleta mitjançant la divulgació de la posta a 
punt d’aquest vehícle 100% sostenible.

Lloc: Rambla Principal / Estand 1 / Espai de la Mobilitat Sostenible
Hora: Tot el dia
Col·labora: DINS GARRAF

8 i 9 de juny                    JUANITA’S BEACH FESTIVAL
Vilanova i la Geltrú serà el 8 i 9 de juny la referència dels esports de lliscament 
amb rodes i al mar. El Juanita's Vilanova Beach Festival serà un punt de trobada 
pels practicants d'esports com el paddle surf, el caiac, la vela, el longboard i l'skate 
amb un programa complet d'activitats a la platja de Ribes Roges i al Molí de Mar.

Lloc: Molí de Mar / Platja del Far
Hora: Veure el programa: www.facebook.com/JuanitasVilanova
Organitza: Ajuntament de Vilanova i la Geltrú / Regidoria d’esports
Col·labora: Empreses i Clubs locals vinculats a l'activitat esportiva.

Diumenge 9 de juny           de 10:00h. a 14:00h.

7a edició del MERCAT DE 2a MÀ I D’INTERCANVI

El Mercat té per objectiu afavorir els comportaments sostenibles i el consum respon-
sable mitjançant la pràctica de les "3 erres": reduir, reutilitzar i reciclar. Es pot 
intercanviar, regalar, comprar o vendre objectes, sempre que siguin de segona mà.

Organitza: Departament de Medi Ambient, Centre de Recursos i Informació Ambien-
tal (CRIA).

Banc que funciona sense diners, únicament es pot dipositar temps que es podrà 
intercanviar amb els altres a través de la prestació de serveis.

Organitza: Banc del Temps

Les monedes socials representen una important eina per a reactivar i fer funcionar 
l'economia local. En temps de crisi representa una manera de potenciar el comerç i 
les transaccions econòmiques locals dins d’un sistema més just i social, no excloent 
ni especulatiu.

Organitza: ECOL3VNG

a la PLAÇA DE LES CASERNES

BANC DEL TEMPS

OFICINA DE CANVI LOCAL (OCL) - MONEDA SOCIAL “TURUTA”

Dimecres 5 de juny           Conferència amb Dani Jiménez
El divulgador científic de TV3, Dani Jiménez, oferirà una conferència sota el títol
“L’energia ni es crea ni es destrueix, s’aprofita” on els assistents podràn gaudir 
d’una actuació entretinguda i educadora.

Lloc: Sala gran Auditori Eduard Toldrà (C/ d’Olesa de Bonesvalls, 8)
Hora: 11:30h.
Organitza: Ajuntament de Vilanova i la Geltrú

Dimecres 5 de juny           Lectura escolar del Manifest
Lectura del manifest: VILANOVA I EL CANVI CLIMÀTIC
Lloc: Sala gran Auditori Eduard Toldrà (C/ d’Olesa de Bonesvalls, 8)
Hora: 11:30h.
Organitza: Ajuntament de Vilanova i la Geltrú

Dimecres 5 de juny           Dia mundial del Medi Ambient
Lloc: Sala gran Auditori Eduard Toldrà (C/ d’Olesa de Bonesvalls, 8)
Hora: 11:00h.
Organitza: Ajuntament de Vilanova i la Geltrú

Dissabte 8 de juny            TALLER DE VEHICLES SOLARS
En aquest taller ens ensenyaran a construir mini cotxes solars que es mouen amb
l’energia del sol.

El “Solarkit” és una joguina fantàstica per explicar alguns principis físics de l’energia 
solar, amb un instrument motivador i lúdic que el participant s’endú a casa. 
L’activitat aprofita unes senzilles joguines que s’activen amb energia fotovoltaica per 
parlar de les energies netes i sostenibles.

Lloc: Estand 29, Agència Local de l’Energia (ALE), Rambla Principal
Hora: 10:00h., 12:00h i 17:30h.
Organitza: Agència Local de l’Energia (ALE)
Col·labora: Diputació de Barcelona i INTIAM RUAI 

Dissabte 8 de juny            PROVA UN VEHICLE ELÈCTRIC!
Un espai per a veure i provar pels carrers de la ciutat  els últims cotxes elèctrics 
sortits al mercat. Un bon moment per a provar com circulen el: TWIZY, ZOE, Leaf, 
Tazari, ...

Lloc: Plaça de les Neus
Hora: Durant tot el dia

Dissabte 8 de juny            JOC DE GRAN FORMAT
JUGUEM AMB L’ENERGIA
Es tracta d’un joc amb diverses proves on els nens/es treballen els següent temes:
· On s’utilitza energia
· De quines fonts prové l’energia que fem servir a Catalunya i els impactes associats
· L’ús desigual de l’energia entre el Nord i el Sud
· L’energia al transport
· L’energia a la il·luminació
· Consells per estalviar energia
· Funcionament de les energies renovables

Lloc: Estand 29, Agència Local de l’Energia (ALE), Rambla Principal
Hora: de les 18:00h. a les 20:00h.
Organitza: Agència Local de l’Energia (ALE)
Col·labora: Diputació de Barcelona i Gaia Serveis Ambientals

del 6 al 28 de juny              Exposició “SALVEM LA MAR”
Malgrat que els oceans són immensos, els seus ecosistemes són fràgils i vulnerables.
S’estima que el 80% de la contaminació dels mars i oceans procedeix de les activi-
tats humanes que es generen a la superfície de la terra.

Lloc: CRIA (C/ Bonaire, 1)
Hora inauguració: 19:00h. (6 de juny)
Horari exposició:
dilluns i divendres de 10:00 a 13:00 
dimarts i dijous de 17:00 a 20:00 h
Organitza: Centre de Recursos i Informació Ambiental (CRIA)
Col·labora: ADDA (Associació defensa derechos animal)

Dissabte 8 de juny            XOCOLATADA SOL-IDÀRIA
Una xocolatada feta amb xocolata de comerç just i cuinada amb energia solar.
La xocolatada ecològica solar és una proposta d’activitat de sensibilització 
ambiental en un entorn lúdic i festiu. Pretén visualitzar l’aplicació pràctica de les 
energies renovables en activitats quotidianes, en concret l’ús de la cuina solar 
parabòlica per preparar un tast de xocolata desfeta i magdalena, seguint criteris de 
sostenibilitat; ingredients ecològics i de comerç just, energia neta i gots composta-
bles. L’activitat compta amb dos plafons expositius, que reforcen les explicacions 
dels monitors que atenen les cuines i serveixen la deliciosa xocolata al públic.  
         Lloc: Escenari Plaça de les Neus
Hora: de les 10:00h. fins a esgotar les existències.

Divendres 7 de juny          XERRADES AL CRIA

Ponent: Albert Lacunza Alcaraz, Gerent de La Garrofa

Lloc: CRIA (C/ Bonaire, 1)
Hora: 19:00h.
Col·labora: Cooperativa Agrícola La Garrofa

“IDEES PER REGENERAR L’AGRICULTURA I DINAMITZAR L’ECONOMIA LOCAL”

Dijous 6 de juny                 XERRADES AL CRIA

Una xerrada breu sobre el fenòmen mundial de les monedes ciutadanes i concreta-
ment sobre la “turuta”, el nostre sistema d’intercanvi social local. Parlarem breument 
del funcionament del projecte i de com s’està difonent per la nostra vila, farem 
especial incís en com proposem d’utilitzar-la en el mercat de segona mà i d’intercanvi. 

Lloc: CRIA (C/ Bonaire, 1)
Hora: 19:00h.
Organitza: ECOL3VNG

“COM FUNCIONA LA MONEDA SOCIAL "TURUTA"?”

Dissabte 8 de juny            de 10:00h. a 21:00h. a la Rambla Principal

ESCENARI AGENDA 21 ESCOLAR

de 10:00 a 11:30 Taller Construcció un relotge solar
de 11:30 a 12:30 New Orleans Pussicats
de 11:30 a 14:00 Taller de reciclatge Creatiu
de 13:00 a 14:00 Taller de la cuina de l'aprofitament
de 16:00 a 17:30 Joc del tres en ratlla Solar
de 19:00 a 20:30 Romànic Absis
de 17:30 a 20:00 Taller: Un conte per dins
de 20:30 a 21:00 Xerrada Soberania Alimentaria

New Orleans Pussicats
Jazz de New Orleans a Vilanova i la Geltrú. Unes músiques que ens traslladen als 
colors i  ritmes dels carrers de New Orleans. La banda va néixer als carrers de 
Barcelona al febrer de 2005, i consta de Pepe Robles (líder, trompeta, arranjaments i 
cors), Mikhail Violin (banjo, veu principal), Mikhail Ulianovski (piano i cors) i Juli Aymí 
(clarinet i cors). 

Romànic Absis
Música catalana en el sentit més estrictament històric de la paraula, posant-la al dia 
(com altres fan amb el flamenc, l'òpera, etc.) amb totes les aportacions i influències 
actuals (John lennon, Leonard Cohen, Sting, Lluis Llach, etc.) que més ens agraden.
Acompanyant les veus amb guitarres acústiques hi barregem el so del flabiol (de 
cobla) i el cajón peruano.Música catalana sense complexos, oberta als quatre vents.

Dijous 6 de juny                 TAULA RODONA A LA UPC

Jornada enfocada a l’Economia Verda

Rehabilitació d’edificis:
DECRETS DE CERTIFICACIÓ I REHABILITACIÓ.    20’
Antònia Sentias, tècnica de la Divisió de Gestió Energètica de l’ICAEN              

Els Ens locals:
EL PAPER DELS ENS LOCALS EN RELACIÓ A L’ENERGIA.   20’
Professor de la UAB autors del llibre ”Ens locals i energia”

Visió general de l’economia verda:
LES POTENCIALITATS DEL TREBALLS VERDS.     20’
Barcelona Grup d’Energia Local – BarnaGEL  

Lloc: Sala de juntes de la UPC. Avinguda Víctor Balaguer s/n
Hora: 19:00h.
Col·labora: EPSEVG

“L’ECONOMIA VERDA COM A GENERADORA DE LLOCS DE TREBALL”

Diumenge 2 de juny          PASSEJADA AMBIENTAL

Passejada per visitar la zona cremada per l'incendi del juny de l'any passat, 
veure els treballs de neteja que s'estan realitzant, i comprovar l'evolució de la 
regeneració natural.

Lloc: Plaça de les Neus
Hora: Sortida a les 08:30h. Duració aproximada de l'activitat 3 hores i mitja.
Col·labora: A.E. TALAIA

“DESPRÉS DE L’INCENDI”

Divendres 7 de juny          DOCS FOR ACTION

Sabies que amb el menjar que es llença a EEUU i la UE la població mundial podria 
alimentar-se 3 cops?
Per què tirem tant de menjar i com es pot evitar aquest malbaratament. 
La Vinagreta us convida a  un seguit de cicles de documentals amb l’objectiu de posar 
en qüestió l’actual model de consum i reflexionar sobre les alternatives que, com a 
consumidors, podem adoptar. 

Lloc: Ateneu Vilanoví (Plaça Llarga, 19 baixos)
Hora: 19:30h.
Organitza: La Vinegreta

DOCUMENTAL: TASTE THE WASTE

Ambienta’t
de l’1 al 9 de juny SETMANA DEL MEDI AMBIENT

5 DE JUNY DIA MUNDIAL DEL MEDI AMBIENT2ona FIRA AMBIENTALDE VILANOVA I LA GELTRÚ

ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES

ACTIVITATS LÚDIQUES MERCAT DE 2ona MÀ I D’INTERCANVI

ACTIVITATS ESPORTIVES

ESPAI DE L’ENERGIA

http://firaambientalvng.blogspot.com.es/
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