
OBJECTIUS |
Aquest esdeveniment és una activitat de la “Taula per a 
l’aplicació de solucions basades en naturalesa (SbN) i 
infraestructura verda (IV) a la regió urbana de Barcelona”, 
que s’emmarca dins el projecte europeu Naturvation 
(NATure-based Urban innoVATION). L’organització es fa a 
càrrec de Barcelona Lab for Urban Environmental Justice, 
ICTA-UAB (www.bcnuej.org, www.ictaweb.uab.cat) i ENT 
Environment and Management (www.ent.cat).

Es realitzarà una visita guiada en bicicleta pel barri 
barceloní del Poblenou, fent un recorregut per alguns dels 
seus espais/eixos verds nous i més emblemàtics. Parlarem de 
la seva història i de com aquests nous espais verds se situen 
en el context d'expansió turística i especulació immobiliària 
observada al barri de Poblenou.

El recorregut en bicicleta finalitzarà amb un dinar, 
organitzat en un entorn segur i respectant el distanciament 
social necessari a l’espai de ConnectHort, un referent de 
resistència social i de naturalesa urbana.

REQUISITS | 
Cada participant haurà de portar la seva pròpia bicicleta i és 
aconsellable portar aigua. Es recomana l'ús de mascareta 
durant les parades, així com el distanciament social de dos 
metres entre persones.

INSCRIPCIONS - PLACES LIMITADES | 
La participació a la bicicletada està limitada a 20 
participants. La inscripció és obligatòria a partir d'aquest 
formulari
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Bicicletada pels 
nous espais verds 
del barri del 
Poblenou a 
Barcelona
QUINS HAN ESTAT ELS SEUS 
IMPACTES SOCIALS I ECOLÒGICS?

https://forms.gle/SYNjjw6TmfUmSCP36



| PROGRAMA PROVISIONAL

0 | 10.00h. 

1 | 10.15 – 10.45h.  

2 | 11.00 – 11.30h.  

3 | 11.40 – 12.10h.  

4 | 12.20 – 12.40h. 

5 | 12.50 – 13.20h.  

6 | 13.30 – 14.30h. 

| Organitza:

Punt de trobada: Nou parc de “Les Glòries”
A l’entrada del Carrer de Cartagena

Nou parc de “Les Glòries”
Ponent: Xavier Mayor Farguell (IRBIS)
Direcció C/ Cristobal de Moura (15’)

Corredor verd “Cristobal de Moura”
Ponent: Roberto Soto Fernández 
(Ajuntament de Barcelona)
Direcció C/ Pere IV (10’)

Carrer Pere IV

Direcció Superilla del Poblenou (10’)

Superilla del Poblenou
Ponents: Isabelle Anguelovski 
(BCNUEJ, ICTA-UAB) i Barcelona+Sostenible
Direcció hort comunitari “La Vanguardia” (10’)

Hort comunitari “La Vanguardia” 
(C/Llacuna amb C/Llull). 
Ponent: “La Vanguardia” 
Direcció ConnectHort (10’)

Hort comunitari “ConnectHort”
Ponents: introducció a l’espai per part de   
representants de l’hort i reflexions finals amb  
els/les participants.
Dinar gratuït (entrepà i beguda), organitzat en 
un entorn segur i respectant el distanciament 
social necessari.


