2a FESTALLAT
RESIDÈNCIA EL TALLAT
DISSABTE 18 DE JUNY
de 10h a 14h

Jornada participativa per
pensar i dissenyar...

UNS JARDINS
PER A TOTHOM
Vine, hi tens molt a dir!

INTRODUCCIÓ
L'Agost del 2015 l'Associació Alba, l'Ajuntament de Sant Martí i
algunes entitats del poble vam celebrar la 1a Festallat, una festa
solidària per recaptar diners per destinar al projecte conjunt de
construir una residència i centre de dia per a gent gran a Sant
Martí.
Aquest any volem fer la segona edició i fer un pas més. Per això
hem organitzat una jornada amb l'objectiu de pensar i dissenyar
entre tots/es com ha de ser la zona dels jardins exteriors de la
residència de la qual se'n beneficiarà tot el poble.
L'objectiu de promoure aquesta jornada és explicar el projecte
tècnic de l'espai realitzat per l'equip d'arquitectes i complementar-lo a través de recollir les voluntats i necessitats de la
població a partir de diferents tallers participatius basats en la
construcció tradicional, la flora i la vegetació autòctona, el joc i
l'art.
D'aquesta manera volem continuar col·laborant entre tots/es
per tal que la residència i el seu entorn sigui un projecte estimat
i compartit i que beneficïi a tota la ciutadania. US HI ESPEREM!

UNS JARDINS DE TOTHOM I
PER A TOTHOM

PROGRAMACIÓ
10h BENVINGUDA

3€

Trobada i xocoloatada (a la residència)
Recorregut de la memòria a càrrec de Miquel Torres
Caminada pels futurs jardins i explicació del paisatge i records
històrics.

11h PRESENTACIÓ
Presentació del projecte dels jardins a càrrec del despatx
d'arquitectes Jornet/Llop/Pastor.

12h TALLERS PARTICIPATIUS
Taller de construcció tradicional a càrrec de Jordi Giribet
Construcció de marges de pedra seca.
Taller de jardineria a càrrec de jardiners de l'Associació Alba
Coneixement de la flora i vegetació autòctona.
Disseny dels jardins.
Taller d'art i natura a càrrec de Gerard Balcells
Intervenció artística a través de materials i característiques
de la zona.
Taller de jocs creatiu a càrrec de Maite Trepat
Recuperarem i treballarem la importància del joc com a
element sociabilitzador.

14h DINAR POPULAR
Paella + pa+ beguda + postre
16h FI DE FESTA

RESERVA
TIQUETS
Gat del Rosal o
Ajuntament de St. Martí
fins dimecres 15 juny

12€

VINE
I
PARTICIPA
Més info:
xmancho@aalba.cat
973 312 221
Organitza:

Col·labora:

Amics i entitats de Sant Martí

