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PRESENTACIÓ DEL LLIBRE
EL RIU DE FOIX

El riu de Foix. El patrimoni natural i cultural del riu a l’entorn del Parc del Foix,
de Joan Rovira Merino, editat pel Centre de Documentació del Parc del Foix.
Divendres 1 de març a les 21:30 h
Local del Centre Excursionista del Penedès (CEP).
Adreça: Pare Martí Grivé, 11 (Vilafranca del Penedès)
Activitat adreçada al públic general.
secretaria@cep.cat, www.cep.cat, tel. 93 817 22 41
Organitza: Centre Excursionista del Penedès (CEP) i Centre de Documentació del Parc del Foix

CAMINADA POPULAR
PEL RIU DE FOIX

Sortida de camp comentada vinculada al llibre El riu de Foix. El patrimoni
natural i cultural del riu a l’entorn del Parc del Foix, de Joan Rovira Merino.
Distància aproximada: 7 km, dificultat fàcil. Cal portar calçat adient per
caminar, aigua, gorra i esmorzar.
Dissabte 2 de març a les 9.00 h
Parada de bus de la Plaça de l’Església, als Monjos (Santa Margarida i els Monjos)
Activitat adreçada al públic general
CAL INSCRIPCIÓ PRÈVIA:
molidelfoix@smmonjos.cat , www.molidelfoix.cat, tel. 93 818 69 28
Organitza: Centre de Documentació del Parc del Foix i Molí del Foix.

NOVA GUIA DEL CAMÍ DEL RIU +
GIMCANA

Acte institucional de presentació de la nova guia del Camí del Riu al Centre
d’Interpretació de l’Aigua de Torrelavit, i realització simultània d’una gimcana
per a la mainada, la qual tindrà lloc a la Font de les Pubilles. La trobada de
tots els assistents serà a l’exterior del Casal de Cultura de Torrelavit.
Dissabte 23 de març, a les 10.30 h
Centre d’Interpretació de l’Aigua de Torrelavit
Activitat adreçada al públic en general
Per a més informació: www.elcamidelriu.cat, www.torrelavit.cat
Organitza: Ajuntaments del Camí del Riu

ADEU PLÀSTICS, A LA RIERA DE LLITRÀ

Matinal de neteja dels entorns fluvials de la riera de Llitrà, amb l’objectiu de
conscienciar-nos de la problemàtica dels plàstics d’un sol ús i dels seus
efectes als ecosistemes. Es realitzarà un taller infantil. Hi haurà refrigeri a
l’acabar i obsequi a tots els participants.
Diumenge 12 de maig, d’11 a 13 hores.
Plaça de l’Àgora (davant INCAVI)
Activitat adreçada al públic en general.
mediambient@vilafranca.org
Organitza: Servei de Medi Ambient. Ajuntament de Vilafranca del Penedès.

LA REMUNTADA

3a edició de la marxa de resistència no competitiva que recorre els espais
fluvials dels rius Lavernó, Anoia i Mediona-Bitlles. El recorregut, de 30
km i un desnivell acumulat d’uns 460 m, s’iniciarà a Can Mas de la Riera i
acabarà a Sant Joan de Mediona, on els participants tindran dinar i accés a
la piscina municipal gratuïts.
Diumenge 16 de juny, a les 7 h
Can Mas de la Riera (Sant Sadurní d’Anoia)
Activitat adreçada a majors de 14 anys.
CAL INSCRIPCIÓ PRÈVIA.
www.elcamidelriu.cat
Organitza: Ajuntaments del Camí del Riu. Col·labora: Associacions i entitats del territori

