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PRIMAVERA VERDA 2014



Imatge cedida pel Grupo Ecologista GAIA (Vitoria – Gasteiz) 

CICLE PRIMAVERA VERDA 2014                                                                                                                 
“ACCIÓ VERDA!” LA CIUTADANIA EN MOVIMENT PER UN MÓN MÉS SOSTENIBLE!
Del 8 de maig al 5 de juny

Contaminació, canvi climàtic, desertització...davant la crisi ecològica que vivim, podem ser part del problema o part de la 
solució. Des del CC El Coll - la Bruguera, us proposem la segona opció. Per promoure un compromís més actiu dels veïns 
i veïnes del barri, us presentem un seguit de propostes de ciutadans que, individual o col·lectivament ja han pres part del 
procés de canvi social que necessitem per fer front a aquestes problemàtiques socioambientals.

EXPOSICIÓ: SOBERANIA ALIMENTÀRIA, UNA 
ALTERNATIVA AL CANVI CLIMÀTIC
Del 8 de maig al 30 de maig
Aquesta exposició senyala els efectes negatius que té la produc-
ció industrial d’aliments i la seva comercialització internacional: 
els impactes socials que generen les agroindustries i la generació 
de residus i gasos responsables del canvi climàtic. La sobirania 
alimentària esdevé una alternativa a aquesta realitat.
Inauguració, dijous 8 de maig, a les 19.30h amb una taula rodo-
na amb representants de la Xarxa de Consum Solidari, Coopera-
tives amb Gràcia, L’Aixada, Les Trementinaires, i altres col·lectius 
a concretar.
Exposició cedida per la Xarxa de Consum Solidari

EXPOSICIÓ: QUÈ HI HA DARRERA ELS MÒBILS?
Del 13 de maig al 30 de maig 
Aquesta exposició té com a objectiu sensibilitzar a la població 
sobre els diferents processos que s’utilitzen per la fabricació 
de mòbils i altres dispositius electrònics i quin impacte tenen a 
nivell social i ambiental en els països on es produeixen.
Inauguració, dimarts 13 de maig, a les 19.30h amb una taula 
rodona a càrrec de representats de  Som Connexió i Enginyers 
sense Fronteres.
Exposició cedida per Enginyers sense Fronteres

TAULA RODONA: CONTAMINACIÓ I SALUT,
ALTERNATIVES CIUTADANES PER FER-HI FRONT
Dijous, 15 de maig a les 19.30h    
Coneguem  els efectes que la contaminació atmosfèrica te en la 
nostre salut i en el medi ambient global, així  com les iniciatives 
ciutadanes que plantegen una alternativa a aquest model. 
A càrrec de Pep Martí (metge), Plataforma Transport Públic i 
Ecologistes en Acció.

ACTIVITAT: QUÈ ÉS LA PERMACULTURA?
VISITA A CAN MASDEU 
Dissabte 17 de maig, a les 10h       
Vine amb nosaltres a descobrir la Permacultura, un concepte 
molt diferent d’entendre l’horticultura i la relació amb la natura. 
Visitarem el bosc comestible de Can Masdeu, una iniciativa 
comunitària amb molt anys d’experiència. 
Lloc: Can Masdeu. Lloc de sortida: Metro L3 Vallcarca 
Activitat Gratuïta, cal inscriure’s al CC. 

POSANT VERD EL NOSTRE BARRI: CONEGUEM 
LES INICIATIVES D’HORTS AL COLL 
Dimecres, 21 de maig, a les 18.30h
Us animem a compartir una bona pràctica ambiental, que cada 
cop te més presencia al nostre barri: l’horticultura urbana. Conei-
xerem diverses experiències que existeixen al Coll-Vallcarca, per 
tal d’intercanviar coneixements i recursos. Per animar la jornada, 
tindrem la presentació-taller del llibre Elogi de l’hort urbà, a càrrec 
d’Albert Vidal i Vanessa Prades, psicòlegs i autors del mateix. 
Finalitzarem la jornada amb una visita a l’hort de la terrassa del 
CC. Amb la col·laboració de representats dels horts urbans del 
barri, Hort Farigola, Hort de les casetes i horts escolars. 

TAULA RODONA: ELS CIUTADANS TENIM 
MOLTA ENERGIA 
Dimarts, 27 de maig a les 19.30h      
Presentació de diverses iniciatives comunitàries, socials i coo-
peratives  que promouen un tipus diferent de consum energètic 
més responsable i sostenible des de les energies renovables. 
A càrrec de representats de Som Energia, Josep Viver (EleKtron) 
i Viure del Cel.

FESTA VERDA i MOSTRA D’ENTITATS 
Dissabte 31 de maig a partir de les 10h       
Mostra d’entitats del barri, racó verd, espectacle familiar, vermut 
musical, tallers i activitats infantils i familiars, dinar popular, i 
com a fi de festa: actuació de diversos tallers de ball del centre 
cívic.
Lloc: Parc de la Creueta

CONSELL DE MEDI AMBIENT DE GRÀCIA 
Dijous, 5 de juny, Dia Internacional del Medi Ambient, a les 19h       
Aporta el teu punt de vista sobre els temes de medi ambient que 
et preocupen. 
Lloc: Aula Ambiental Bosc de Turull. (Pg.Turull, 36)

Organitza: Centre Cívic El Coll – La Bruguera, amb la col·laboració 
dels serveis i entitats del Coll i Vallcarca, Aula Ambiental del Bosc Tu-
rull, Escoles del barri, DEPANA, Ecologistes en Acció, Som Energia, 
Viure de l’aire del cel, ESF, Som Connexió, Som lo que sembrem, 
PTP, Cooperatives de Consum de gràcia, Les Trementinaires, J.Martí, 
J. Viver, A. Vidal i V Prades, Programa Compartint el futur de l’Àrea 
Metropolitana de Medi ambient, l’Agenda 21 de Barcelona, La Fàbrica 
del Sol i l’Àrea de Medi Ambient de l’Ajuntament de Barcelona. 


