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#VisionsCiència

Agricultura urbana i malbaratament
alimentari
L’agricultura urbana és un fenomen creixent. Afavoreix
la biodiversitat, crea microclimes a la ciutat, facilita una
alimentació més saludable i també pot reduir el malba
ratament alimentari. Ho expliquem tot en aquest cicle.
Cicle coordinat per Lluís Reales
dilluns 16 d’abril, 19 h

Què és la sostenibilitat urbana?
Joan Rieradevall, doctor en química
Biblioteca Vila de Gràcia (Torrent de l’Olla, 104)
dilluns 7 de maig, 19 h

Cases verdes i agrojardins
Antoni Solana, arquitecte, vicepresident Bio
Arquitectura Mediterrània (BAM)
Biblioteca El Clot - Josep Benet
(Plaça de les Glòries Catalanes, 37-38)
dilluns 14 de maig, 19 h

Tecnologies per a ciutats fèrtils
Xavier Gabarrell, doctor en biotecnologia i director
de l’ICTA
Camp de l’Arpa - Caterina Albert (Indústria, 295)
dilluns 28 de maig, 19 h

Horts urbans i socials
Josep M. Vallés, enginyer agrònom i fundador de
la cooperativa Tarpuna
Biblioteca Sagrada Família - Josep M. Ainaud de Lasarte
(Provença, 480)
dilluns 4 de juny, 19 h

Com planificar la ciutat mosaic?
Susana Toboso, ambientòloga
Biblioteca El Clot - Josep Benet
(Plaça de les Glòries Catalanes, 37-38)
dilluns 11 de juny, 19 h

Taller per a aprendre agricultura urbana
Ramiro González, enginyer tècnic agrícola
Camp de l’Arpa - Caterina Albert (Indústria, 295)
dilluns 18 de juny, 19 h

Estratègies contra el malbaratament
alimentari
Lluís Fatjó-Vilas, director del Banc dels Aliments
Biblioteca Vila de Gràcia (Torrent de l’Olla, 104)
dilluns 25 de juny, 19 h

Cap a la sobirania alimentària?
Gustavo Duch, coordinador de la revista Soberanía
Alimentaria
Biblioteca Sagrada Família - Josep M. Ainaud de Lasarte
(Provença, 480)

Hi col·laboren:
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