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Teniu a les vostres mans el programa 

de la Fira Sostenible de Montbui, junta-

ment amb diverses activitats que es 

faran el mes de maig.

 

El dissabte 7 de maig se celebrarà al municipi la     

1a edició de la Fira Sostenible, coincidint amb     

la Setmana del Comerç.  A partir de les 10 del matí 

podreu gaudir d’una trentena de parades d’arte-

sans i productors de la comarca de l’Anoia, a      

més de participar en tallers de medi ambient, 

gastronòmics i d’artesania. També podreu tastar 

productes de proximitat i escoltar música en viu. 

Tampoc ens oblidem dels més petits, que podran 

prendre part en diferents activitats de la Fira.

 

Continuem apostant per propostes que fomentin 

la sostenibilitat, el comerç de quilòmetre zero i la 

participació dels diferents segments de població. 

Esperem que disfruteu la Fira i tingueu l’oportuni-

tat de connectar amb el món local.
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Exposició ‘Reduïm Residus’
Del 4 a l’11 de maig, a Mont-Àgora

Xerrada ‘El canvi climàtic, què podem fer?’
amb Francesc Mauri
Ponència per debatre sobre el futur dels residus a Montbui tenint en compte les 
conseqüències del canvi climàtic.
Dimecres 4 de maig
De 19 a 21 h, a Mont-Àgora

Playback per a la gent gran
A càrrec del grup Bella Amistad
Dimecres 4 de maig
18 h, a Mont-Àgora

Amb motiu de la Setmana del Comerç (del 2 al 7 de maig)...

Conferència motivacional a càrrec d’Emilio Duró
Dijous 5 de maig
De 20 a 21.30 h, a Mont-Àgora
Cal inscripció a bit.ly/duroemilio

Dissabte 7 de maig
A partir de les 10 h
als jardins de la Vinícola

Jocs infantils
Durant tot el dia, a la plaça de l’Ajuntament

Storytime ‘Can I have a pet?’
Contes interactius, cançons i taller per gaudir d’uns moments en anglès
Adreçat a nens i nenes de 3 a 8 anys
A les 11 h, a la Biblioteca Mont-Àgora

Maquillatge infantil
A càrrec d’Alicia Villavecchia
De 17 a 19 h, als jardins de la Vinícola

PER ALS MÉS MENUTS

Sortida etnobotànica
De 9.30 a 11 h
Sortida des dels voltants del Parc Central
Cal inscripció a bit.ly/sortidaetnobotanica

Cuina solar: xocolata desfeta i melindros 
De 10 a 13 h

Carpa informativa amb lliurament d’utillatge
per facilitar la separació dels residus a casa
De 10 a 13 h i de 17 a 20 h 

Caracterització pública: com reciclem?
De 10 a 13 h i de 17 a 20 h

TALLERS DE MEDI AMBIENT

Tallers de cuina individual per a adults
• La cuina de la tagarnina
De 10.30 a 12 h. Inscripció a bit.ly/tallertagarnina

Tots aquests tallers 
requereixen inscripció

• Untables vegetals cíclics
De 12.30 a 14 h. Inscripció a bit.ly/talleruntables

• Cuinant amb malves a l'estil marroquí
De 16.30 a 18 h. Inscripció a bit.ly/tallermalves

Taller de cuina familiar
De 17 a 18.30 h. Inscripció a bit.ly/cuinafamiliar

TALLERS GASTRONÒMICS Pájaros Mojados
De 13.30 a 14.45 h, a la pista de petanca

Versión Imposible
A partir de les 22.30 h, a la pista de petanca

CONCERTS

Les propostes de la
Unió d’Establiments de Montbui (UEM)
Del 2 al 7 de maig

Logo amagat

Troba’l a les botigues, escaneja el codi QR, omple el formulari i guanya diferents premis.

Escape commerce

Dissabte 7 de maig a la carpa de la UEM de la Fira Sostenible.

Entra, compra i recicla

Els establiments de la UEM t'animen a reciclar. Els clients que vinguin a fer les seves compres
rebran un obsequi. 

Plantada d'arbres

Posem el nostre granet de sorra per millorar el planeta i durant tota la setmana cada establiment
lluirà un arbre autòcton, el qual es plantarà després de la Setmana del Comerç.
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ACTIVITATS MAIG 2022

Sopar
A partir de les 19 h
5 € 
Cal inscripció a bit.ly/soparMontbui

Vermut
A partir de les 12.30 h
3 €
Cal inscripció a bit.ly/vermutMontbui

ÀPATS POPULARS amb productes de proximitat

Els tiquets per a ambdós àpats també es podran adquirir presencialment a la Fira

TALLERS D’ARTESANIA

Braçalets amb la tècnica de l'estampat sobre pell
A càrrec d’Antonia Rofes. A partir de les 10 h fins a esgotar existències

Dissenya arrecades amb paper japonès
A càrrec de Later. De 10 a 11 i de 18 a 19 h

Reciclem oueres i llaunes
A càrrec d’Alicia Villavecchia. De 10 a 13 h

Crea un torn de terrisser
A càrrec de Cesc Oliveres. D’11 a 13 h per a adults; de 17 a 19 h per a infants

Collage amb papers reciclats
A càrrec d’Assumpta Codina. D’11 a 13 h

Fes un xaiet de llana feltrada sobre peanya
A càrrec de Barrina Artesania. De 16 a 17 h

Taller d’enquadernació senzilla sostenible
A càrrec de La Voleiada. De 17 a 18 h


