
CAMÍ RAMADER 
DE MARINA

FIRA DE 
LA TRANSHUMÀNCIA
19, 20 i 21 d’octubre de 2018
Santa Margarida i els Monjos

De la Cerdanya 
al Penedès



Divendres 19
De 17 h a 20 h, a la biblioteca

Exposició “Els ambients 
naturals del Foix”

A les 17.30 h, a la biblioteca

Activitat infantil 

En el marc del Viu el Parc, 
“Conte dibuixat” per a la 
presentació de la nova 
mascota del Parc del Foix. 
A càrrec del Subi i l’Anna. 

De 17 h a 20 h, al Molí del Foix

Exposició  
“Camí Ramader de Marina” 

A les 18.30 h, al Molí del Foix

Presentació del llibre “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. 

A les 20 h, a les caves Markel

Concert de “Músiques del Món” 
amb el grup Zing 

En cas de pluja l’activitat es 
traslladarà al Molí del Foix

Dissabte 20
A les 9 h, davant la parada de bus de la 
plaça de l’Església, als Monjos.

Caminada popular*  
pel Parc del Foix 
 
Vinculada al llibre “El riu 
de Foix”, de Joan Rovira. 
Distància aproximada: 7,5 km. 
Dificultat baixa.

Diumenge 21
A les 9 h, des del punt d’informació  
turística del mercat

Passejada comentada* de la 
transhumància pels camins 
ramaders del Parc del Foix 

Sortida de camp.
Distància aproximada: 4,5 km. 
Dificultat baixa.  

 
De 10 h a 14 h, davant del punt  
d’informació turística del mercat

MERCAT  
I DEGUSTACIÓ  
DE VINS, CAVES, 
FORMATGES  
I EMBOTITS 
 
Durant tot el matí es podrà 
visitar també el Mercat 
d’artesania i brocanters, així 
com una mostra d’ovelles dels 
pastors locals o la demostració 
d’un taller de llana, i tot 
plegat amenitzat amb música 
en directe a càrrec de de 
Shamrock Vagabonds 

Activitats infantils

Un jorn al Mas, aprèn a 
munyir, pinta amb fibra de 
llana un petit tapís! Fem una 
ovella-guardiola amb fang! 

TranshuFest 
A les 11 h, a la plaça de Pau Casals 

Trobada i cercavila de  
Balls de Pastorets

Recorregut per l’avinguda 
Catalunya i ballada final al 
recinte de la Fira. 

A les 14.30 h, a la Casa  
de Cultura Mas Catarro 

Dinar popular

Venda de tiquets a la 
parafarmacia Ràfols o al 
restaurant El Refugi de la 
Margaridoia. 

Adults 7€, infants 5 €.

A les 16.30 h, a la Casa  
de Cultura Mas Catarro

Concert de Shamrock 
Vagabonds i selecció musical

Més informació a: santamargaridaielsmonjos.cat 

El Camí ramader de Marina. De la Cerdanya al Penedès té com a objectiu preservar, potenciar i 
promoure la transhumància i els camins ramaders a Catalunya, en especial la ruta mil·lenària 
entre el Pirineu i el litoral del Penedès i el Garraf.

* Consells caminades:
Es recomana portar calçat 
adient per caminar, aigua, 
gorra i esmorzar.

Per la caminada del dia 20 
es recomana reservar plaça
Tel. 938 186 928
molidelfoix@smmonjos.cat

MENÚS DE PASTOR 
El mateix diumenge diversos 
restaurants del municipi 
oferiran menús de pastor 


