
FESTA DE LA
TRANSHUMÀNCIA
21, 22 i 23 d’octubre de 2022
Santa Margarida i els Monjos

DE LA CERDANYA 
AL PENEDÈS

CAMÍ RAMADER 
DE MARINA



DIUMENGE 23 

VII FIRA DE LA 
TRANSHUMÀNCIA
De 10 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  
i l’exposició El Camí 
ramader de Marina.

De 10 a 14 h

Activitats infantils 
relacionades amb el món 
pastorívol.

A les 10:45 h

Contacontes Arriben 
els Càtars a càrrec de 
Tradillibreria.

A les 11 h

Trobada de pastores  
i pastors.

A les 12.15 h

Exhibició del Ball de 
Pastoretes dels Monjos,  
i l’Ovella de Castellví.

A les 12.45 h

Concert a càrrec del duet 
Carla&Laia.

EXPOSICIONS

Del 10 al 23 d’octubre, a la 
sala d’actes de la Biblioteca 

Concurs de fotografia 
dels Parcs del Garraf, 
Olèrdola i el Foix
Horari: de dilluns a divendres, 
de 15 a 19.30 h, i dimecres  
i divendres, de 10 a 13.30 h.

Entrada gratuïta

Diumenge 23 d’octubre 
durant tot el matí, a la fira

El Camí ramader  
de Marina.  
De la Cerdanya 
al Penedès.

Més informació a
turismesmmonjos.cat
santamargaridaielsmonjos.cat 
viuelparc.org
camiramaderdemarina.cat

CAMÍ RAMADER 
DE MARINA

De la Cerdanya
al Penedès

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 la marina Penedesenca.

DIVENDRES 21

A les 17 h, a la Biblioteca

Històries del bosc  
a càrrec de la companyia 
Fes-t’ho com vulguis.
Activitat vinculada al programa 
Viu el Parc.

A les 18 h, al Molí del Foix

El teixit de la vida. 
Taller amb fibres 
vegetals a càrrec de 
Carles Alcoy.
Activitat vinculada al programa 
Viu el Parc.

Cal inscripció prèvia: 
molidelfoix@smmonjos.cat

DISSABTE 22

Al Castell de Penyafort
A les 18 h

Poesia als parcs  
amb Eva Baltasar.

A les 19 h

Visita guiada al Castell 
de Penyafort.
Cal inscripció prèvia: 
turisme@smmonjos.cat

A les 20 h

Maridatge a càrrec 
d’Andrew Ashurst de 
Wine Aspects, amb 
productes locals 
Cal inscripció prèvia:  
territori@smmonjos.cat

A les 21 h

Concert a càrrec de 
Rocketa eclèctic Band.
Activitat vinculada al programa 
Viu el Parc.

A les 23 h, al parc de la Biblioteca

Castell de focs

*Les activitats prèvies a la fira 
són gratuïtes


