DISSABTE 19 OCTUBRE

Organitzen:

TALLER D’AUTOCONSTRUCCIÓ D’UNA COBERTA
VERDA
Hora: de 11 a 17.30h
Lloc: ConnectHort (Doctor Trueta 100, Barcelona)
A càrrec de: Elena Climent i Silvia Pujalte de LeA
atelier i Miguel Herrero de ConnectHort
Preu d’inscripció: 50 €. Plaçes limitades, a través del
formulari bit.ly/tejadoverde a la web d’agriculturaurbana.cat
Jornada teòrico-pràctica en la qual construirem, amb
materials a l'abast de qualsevol, una petita teulada
verda inclinada. Ho plantarem amb diferents tipus de
plantes, molt resistents i fàcils de reproduir.

DIUMENGE 20 OCTUBRE
Amb el suport de:

Lloc: plaça Massades, La Sagrera, Barcelona.
11.00 Taller de ioga per a petits i grans. Laura Calvet
a l’hort de la Ferroviaria (C. Camp del Ferro,17)
12.00 Taller de llavors. Associació l’ERA
13.00 Speaking Corner–Exposicions breus projectes
13.30 Contes de l’hort, per a tota la família
14.30 Dinar popular
15.30 Taller d’escocells creatius. Maria Toral.
Activitats continuades durant tot el matí:
-Taller de l’hort urbà, Tarpuna.
-Espai per repensar el compostatge comunitari.
-Intercanvi de llavors.
-Mercat de pagès

Més informació i inscripcions a:
www.agriculturaurbana.cat

Disseny: leaatelier.com

DILLUNS 14 OCTUBRE

DIMECRES 16 OCTUBRE

DIVENDRES 18 OCTUBRE

"HORTS MIRANT EL CEL"
VISITA GUIADA A UN HORT EN UNA COBERTA

ALTERNATIVA COMUNITÀRIA A LA GESTIÓ DE
RESIDUS ORGÀNICS

NATURALITZEM LA PLAÇA!
TALLER DE PLANTACIÓ D'ESCOCELLS

Hora: Torn 1: de 10.30 a 12h | Torn 2: de 18 a 20h

Hora: de 19 a 21h
Lloc: Casal de Barri Torre de La Sagrera (Carrer
Berenguer de Palou 64-66, Barcelona)
A càrrec de: Raúl Paxarín amb la col·laboració de Ca
la Rosa i Tarpuna

Hora: de 17:30 a 19h.
Lloc: Plaça Carme Monturiol
A càrrec de: Maria Toral d’Educahorts

La promotora del projecte “Huertos in the sky”, l’Adela farà una visita guiada al primer “hort mirant al cel”,
instal·lat sobre un terrat al barri de la Barceloneta que
s’ha fet amb una campanya de micromecenatge i amb
el suport de l’Ajuntament de Barcelona.
Màxim aforament: 12 persones per cada torn. La
visita és gratuïta però és imprescindible fer la inscripció i comprometre’s a assistir.

Activitat per pensar col·laborativament una proposta
alternativa per gestionar els residus orgànics i aprofitar-los com a adob pels horts de la ciutat. Es posarà
sobre la taula la possibilitat d’iniciar un projecte al
barri de La Sagrera.

DIMARTS 15 OCTUBRE

DIJOUS 17 OCTUBRE

TAULA RODONA:
“EXPERIÈNCIES D’AGRICULTURA URBANA”
Hora: 18.30h
Lloc: RAI (Carrer Carders 12 principal, Barcelona)
Compartirem experiències d’horts i de xarxes d’horts
de Alacant, Barcelona i Madrid. Dialogarem sobre la
biodiversitat a la ciutat i les formes de mantenir l’ecosistema viu.
Amb la participació de: Xarxa d’horts d’Alacant, El
Bancal (membre de la Xarxa d’Horts Comunitaris de
Madrid) i membres de projectes de Barcelona.
Entrada lliure.

L’espai públic sovint el trobem degradat o encimentat,
amb poques plantes i en mal estat, o malmès pel mal
ús i preferim no preocupar-nos-en. Us proosem un
taller participati en la qual naturalitzarem la Plaça
Carme Monturiol sembrant, plantant i guarnint
l’espai.
Obert a tothom.

DISSABTE 19 OCTUBRE

COM PRODUIR LES TEVES LLAVORS DE L’HORT

TALLER DE CULTIU EN TERRATS: QUINES PLANTES AJUDEN A MANTENIR L'HORT MÉS VIU?

Hora: 18.30h
Lloc: Col·legi Oficial d’Enginyers Agrònoms de Catalunya (Passeig de Gràcia 55, 6è 6ena)
A càrrec de: Joan Casals de la Fundació Miquel
Agustí

Hora: de 10 a 12h
Lloc: La Torre de La Sagrera (Berenguer de Palou
64-66, Barcelona)
A càrrec de: Josep M. Vallès de Tarpuna

Xerrada formativa per aprendre a conservar i produir
llavors de varietats locals d’hortalisses. Orientada a
aficionats a l’agricultura urbana que vulguin promoure la biodiversitat dels cultius.
Cal inscripció prèvia a través del Meetup d’agricultura
urbana.

Inauguració de l’hort de la Torre amb un taller d’hort
urbà per aprendre quines plantes ens ajuden a mantenir l’hort més viu. Hi haurà piscolabis per tots els
assistents.
L’assistència és gratuïta però es prega inscripció.

