Permacultura i connexió ciutadana a Barcelona
VI “vermut territorial” de la Comissió de Territori del COAMB
Informació pràctica
On
Punt de trobada: Solar (C/ Carrer
Àlaba, 24 (cantonada amb C/
Doctor Trueta).
Veure mapa
Com arribar: Metro (L1
“Bogatell” o “Llacuna”. Tram (T4
“Ca l’Aranyó”).
Quan
Dissabte 21 de juny de 2014
De 11 a 13 h.
Cost
Gratuït
Vermut posterior a càrrec de
cada assistent.

INSCRIPCIONS
Informació o dubtes
a coamb@coamb.cat.

21 de juny de 2014

Presentació
El concurs “Pla de Buits” de Barcelona, proposa la cessió de
solars urbans buits per a la seva activació social. Es tracta
d’una proposta sorgida arran d’una demanda social que reclamava la reapropiació de molts espais en desús. Una de les
propostes guanyadores del concurs és connectHORT, impulsada per un grup de persones, entre les que es compta una
ambientòloga. El Pla suposa la cessió temporal d’un dels molts
solars del Poblenou als col·lectius ESPAIsatge, Re-Cooperar,
Permacultura BCN i AAVV del Poblenou, responsables d’organitzar i dinamitzar l’espai durant un any ampliable a tres.

Programa
11 h. Benvinguda a l’espai i presentació del projecte.
11:30 h. Taula de debat de valoració del desenvolupament del projecte (problemàtiques del passat (tràmits burocràtics, permisos i llicències d’activitat,...), present (contaminació del sòl del solar, gestió veïnal/comunitària, recursos monetaris,…) i futur (fi
de la cessió temporal, possibles usos futurs de l’espai,…).
Participants: Miquel Reñé (Àrea d’Hàbitat Urbà de l’Ajuntament de Barcelona), Francesc Magrinyà (solar “Germanetes” del Pla
de Buits), membres de l’Associació de Veïns del Poblenou, usuaris i col·lectius adherits a la proposta de connectHORT.
12:30 h. Preguntes i debat amb els assistents.

Organitza:

13:00 h. Vermut lliure (a càrrec de cada assistent).

Eviteu imprimir aquest fulletó si no és estrictament necessari. Si ho feu, trieu paper reutilitzat o paper 100% reciclat post-consum i blanquejat sense clor (TCF).

