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La mobilitat elèctrica
+Sant Jordi

23 i 24 d’abril

Fira d’entitats,
de productes ecològics
i de proximitat i
energies verdes
Pl. de la Vila de Riells i Viabrea

Estem
amb tu!

Medi
Ambient

Ajuntament de
Riells i Viabrea

T

al i com ja era habitual abans
de la pandèmia, l’ECO-VITA
d’enguany recupera el seu
format on, per damunt de la
infinitat d’elements vinculats a
la sostenibilitat, en destaquem
una temàtica concreta: el vehicle
elèctric. Nogensmenys, com totes
i tots sabeu, aquesta és una fira
transversal on intentem encabir-hi
el màxim possible de propostes
relacionades en el respecte al
nostre entorn, des de com evitar
el malbaratament dels aliments
-amb l’espai Paco Muñoz- a com
dur a terme un millor reciclatge
dels nostres residus o com reduir la
petjada ecològica minorant la nostra
despesa energètica, etc, etc.
Cert és que han sorgit certes
sospites i incerteses sobre la
veritable eficàcia mediambiental
del cotxe elèctric, però un informe
que ha donat a conèixer l'Agència
Europea del Medi Ambient no
ens permet dubtar sobre les seves
bondats ecològiques. Si bé és
cert que en la fase de fabricació i
obtenció de matèries primeres el
cotxe elèctric provoca un impacte
més gran que l'ocasionat pels
vehicles convencionals, una vegada

el cotxe està fabricat i comença
a rodar a la carretera, la petjada
ecològica es redueix dràsticament,
fins al punt que el conjunt
d'impactes en tot el cicle de vida
d'un cotxe elèctric és un 17%-21%
més baix que el d'un automòbil
dièsel i el 26%-30% inferior al d'un
de gasolina.
Independentment de les mesures
que des del nostre Ajuntament
es van implementant per reduir
aquesta petjada, amb aquesta fira
pretenem, de manera didàctica i
lúdica, conscienciar com cadascun
de nosaltres podem ajudar a
fer possible els Objectius de
Desenvolupament Sostenible
2030, coneguda com l’Agenda
2030.
Finalment, recordar-vos que
abans tindrem la nostra Diada, la
DIADA DE SANT JORDI, cosa que
comportarà una volguda interacció
de cultura popular i consciència
ecològica.
Comencem ara per tenir un futur!
GAUDIU I RESPECTEU!!!

Josep Maria Bagot Belfort
ALCALDE DE RIELLS I VIABREA

DIVENDRES
22 D’ABRIL

DISSABTE
23 D’ABRIL

De 17 a 18.45 h

Cuina saludable amb la Cesca.
Taller de cuina d’aprofitament.
Espai dedicat a la memòria d’en
Paco Muñoz, company i referent
en la lluita contra el malbaratament
dels aliments. Amb la Cesca Dos
Santos, aprendrem a aprofitar els
productes de temporada.
> 4 €. Reserva d’entrades
a entrapolis.com
Al Centre Cultural la Casa Nova
de Can Plana

Sant Jordi

8h

Sortida d’observació
ornitològica als estanys de Sils
amb guia professional expert en
ocells.
> 4 €. Reserva d’entrades
a entrapolis.com
> 15 places
Punt de trobada: Davant de
l’Ajuntament, a les 8 h.
> Tornada aproximada a les 11 h.
Cada usuari ha d’anar amb el seu
vehicle propi.

DURANT DISSABTE i
DIUMENGE:

De 16.30 a 19.30 h

Fira d’entitats, de productes
ecològics i de proximitat.
Dissabte de 12 a 21 h
Diumenge de 10 a 19 h.

Signatura de llibres
a càrrec d’autors locals.
Pl. de la Vila

Taller de toca-toca.
Vols conèixer els animals?
Doncs vine a la carpa de
“Gestió natural” i atreveix-te
a tocar-los.
> Gratuït.

De 16.30 a 19.30 h

Taller de dibuix per fer-se fotos
amb el drac de Sant Jordi
> Gratuït
Pl. de la Vila

Taller de construcció de nius, a
la carpa de “Gestió natural”.
> Gratuït.

De 16.30 a les 19.30 h

Taller de clauers i punts de llibre
de Sant Jordi
> Taller gratuït
Pl. de la Vila

Sorteig de paneres amb
productes ecològics
per compres de + de 5 €.
Infantil i familiar

Entitats

Cultural

ECO

RIELLS i VIABREA

17 h

Xocolatada familiar a càrrec de
la Comissió de Festes de Riells i
Viabrea.
Pl. de la Vila

A les 21h

Espectacle de foc a càrrec de la
Colla de Diables les Vírboles
Al pàrquing del davant de
l’Ajuntament.
>> I tot seguit, Castell de Focs a
la Plaça de la Vila!

17.30 h

Obra de teatre a càrrec de
Montcabrera Teatre.
Acompanyat de música medieval
> Activitat infantil i familiar
> Accés gratuït
i sense reserva prèvia
Escenari de la Pl. de la Vila

DIUMENGE
24 D’ABRIL
8h

18.30 h

Entrega de premis literaris
de Sant Jordi, a càrrec de
Montcabrera teatre.
Casal del Poble

19 h

9h del matí

“Posem veu als nostres poetes”,
recital poètic a càrrec de l’ANC
Riells i Viabrea.
> Accés gratuït i sense reserva
prèvia.
Casal del Poble

Mercat de segona mà i
artesania.
Esplanada del davant de
l’Ajuntament

A partir de les 10 h

Exposició de vehicles elèctrics
Es faran presentacions dels
models de vehicles elèctrics als
seus stands!
> Amb la participació de Renault,

De 19.15 a 20.45 h.

Concert a càrrec d’Alex Flores
Duo, de pop en català.
Al pàrquing del davant de l’Ajuntament.

Infantil i familiar

Entitats

Cultural

8.30 h

Recepció /
Sortida
Cursa BTT
> Amb la coŀlaboració de la
Penya Barcelonista
> Informació i inscripció prèvia a
entrapolis.com > 7 €
Punt de trobada: davant del pavelló.

ECO

Hyundai, Kia, Tecnimoto, ebikes
Cànoves, Cycling NO Limit
Cardedeu, E-Town patinets
elèctircs i d’altres. Podràs provar btt
elèctriques i algun vehicle elèctric
gratuïtament!! No t’ho perdis!
> De 10.30 a 12.30 h. A la carpa
de “Cycling No Limit” et faran
una diagnosi dels problemes que
té la teva bicicleta i et donaran la
soŀlució per a solventar-lo.
> Gratuït

A les 10.15 h

Entrega de premis als
guanyadors del concurs
fotogràfic. Informació per
participar en el concurs a
l’instagram de Flora Catalana
del Baix Montseny
@floracatalanabaixmontseny
A l’escenari de la Pl. de la Vila

De 10.30 a 11 h

Fem herbes digestives amb un
preparat riellenc:
Recepta de la Rosa Marquès
> Gratuït
A la carpa d’Oncolliga

De les 11 a les 14 h

Taller de jardineria. Testos de
fang decorats pels participants +
planters de temporada
> Gratuït

De les 11 a les 14 h

Caricatures per tothom!
Gratuït

De les 11 a les 14 h

ECOJUGA: Jocs gegants infantils
i sostenibles
> Gratuït
Pl. de la Vila

De les 11 a les 14 h

Carrousel ecològic
(atracció de cavallets).
> Accés gratuït
Pl. de la Vila

De 10 a 11.30 h

Taller de nius per a ratpenats.
Construcció de 14 caixes niu per a
ratpenats.
> Apte per a tota la família.
> En acabar l’activitat, es
coŀlocaran les caixes en una zona
verda propera. Ens hi ajudaràs?
> Gratuït

11 h

Espectacle de màgia
a càrrec del Mag Xule
> Espectacle familiar
> Accés gratuït
Escenari de la Pl. de la Vila
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De 16.30 a 19.30 h

Carrousel ecològic
(atracció de cavallets).
> Gratuït. Pl. de la Vila

De les 16 a les 20 h

ECOJUGA:
Jocs gegants infantis
i sostenibles
> Gratuït. Pl. de la Vila

12 h

Inauguració de la Fira Ecovita
a càrrec de l’Honorable
Consellera d’Acció Climàtica,
Alimentació i Agenda Rural,
Teresa Jordà i Roura. I amb la
presència de l’Alcalde Josep
Maria Bagot.

De les 16 a les 20 h

Taller de jardineria
Testos de fang decorats pels
participants + plantells de
temporada
> Gratuït. Pl. de la Vila

A les 16 h

Concert a càrrec de
Moais Duet, cançó d’autor
en català
Escenari de la Pl. de la Vila

I la participació del grup
Marcel i Júlia, que interpretaran
dues de les seves cançons.

De 17 a 18.30 h

Animació infantil
amb pallassos
Escenari de la Pl. de la Vila

A les 18.45 h

12.30 h

Sorteig de paneres amb
productes ecològics.
Escenari de la Pl. de la Vila

Xerrada sobre vehicles elèctrics
a càrrec de Patrick Renau.
Escenari de la Pl. de la Vila

A les 19 h

13.15 h

Concert de cloenda
a càrrec de The Red Bison Band
Blues i rock&roll
Escenari de la Pl. de la Vila

Concert a càrrec d’Andrea
Carbonell. Pop i covers.
Escenari Pl. de la Vila
Infantil i familiar

Entitats

Cultural

ECO

Biblioteca

GI - 552

Casal del Poble

Parc Infantil

Escenari
Aforament
40 pers.

Pista

Plaça de la Vila

Ajuntament

Av. Can Salvà

ZONA FIRAIRES
ZONA ENTITATS
ESPAI CULTURAL
ZONA VEHICLES ELÈCTRICS

RIELLS i VIABREA

PATROCINADORS:
Farmàcia d'Ocon Riells i Viabrea /
Jaume Calls Forestal / Recumas

Agraïments:

Floranova

PARTICIPANTS DE
L'EDICIÓ 2022
Expositors de vehicles elèctrics:

Renault / Hyundai / Kia / Tecnimoto /
ebikes Cànoves / Cycling No Limit / E-Town patinets elèctircs
entre d’altres...

Firaires: 4 elements / Embotits artesans J. Mallol /
Lídia Rubio teràpies naturals / Estelart Bijuteria /
Mas Queseros Bio / Perfecto / Theo and Cloe /
Ca l’Embotit / Montbisu / Anura Montseny / Xarrup /
Celler Cal Pucolla / Miss sue / ouspercriar.cat / Drac Brew /
Les Apicultores / Mim’s per a tu
i una vintena més!
Entitats: Coordinadora per a la Salvaguarda del Montseny

/ ADF Els Emprius Riells i Viabrea / Flora Catalana de Riells i
Viabrea / Colla de Diables les Vírboles / Comissió de Festes de
Riells i Viabrea / Gatejades / Montcabrera teatre / Oncolliga
Riells i Viabrea / Associació Ambtu / Casal dels Avis de Riells i
Viabrea i d’altres!

Mascareta / distància / mans netes

+ informació a

riellsiviabrea.cat
#sostenibilitatRiV

Hi col·labora:

