
 

     

    Punt de trobada: Parada de metro Llacuna (L4). Veure mapa  

    Opcions de transport: Metro (L4 “Llacuna”. Bus (6, 26, 36, 92, 192, H14). 

Eviteu imprimir aquest fulletó si no és estrictament necessari. Si ho feu, trieu paper reutilitzat o paper 100% reciclat post-consum i blanquejat sense clor 

(TCF). D'aquesta manera estalviareu aigua, energia i recursos forestals. 

5è GREEN DRINKS 
Dimarts, 13 de juny de 2017, a les 17:30 h  

Districte de Sant Martí, Barcelona 

hauria de ser el paper de l'administració i dels ciutadans en aquestes transformacions? 

Si t'interessen aquestes preguntes, vine a aquest 5è Green Drinks i participa d'uns dels debats actuals 

més emocionants! 

A més, comptarem amb la presència d'experts en mobilitat implicats en el barri i de tècnics de                  

l'Ajuntament de Barcelona que han viscut el tema de les Superilles de primera mà. 

 

Programa 

17:30 h Trobada a la parada de metro “Llacuna” de la L4.  

17:30 - 18:30 h Itinerari guiat per la superilla del districte de Sant Martí, 
amb aturades en punts singulars 

18:30 h Debat informal a la cafeteria del Disseny Hub Barcelona  
 #GDCOAMB 

Com arribar? 

La implementació de la primera Superilla a Barcelona 

fa uns mesos ha reobert el debat sobre els processos 

de participació i comunicació que acompanyen els 

grans projectes de transformació de l'espai públic. Sa-

bem que els nous reptes globals i locals exigeixen d'a-

questes actuacions, però els canvis no són fàcils: 

Com es comuniquen i com ho reben els ciutadans? 

Com es genera participació ciutadana?  

Com s'entén l'interès general i el particular? Quin    

Participar en la transformació de l'espai públic 

El cas de les Superilles  

INSCRIU-TE! 

Green Drinks és una trobada informal per promoure sinèrgies entre interessats en la sensibilització per la sostenibilitat. Un   

espai on els participants parlen entre ells i intercanvien coneixements i inquietuds. Tot això, en un ambient lleuger, divertit i 

motivador. NOTA: La consumició és a càrrec de cada assistent. 

https://www.google.es/maps/place/Llacuna/@41.399425,2.1955233,17z/data=!4m12!1m6!3m5!1s0x12a4a3163dcc288d:0x5207913e3189ced!2sLlacuna!8m2!3d41.399425!4d2.197712!3m4!1s0x12a4a3163dcc288d:0x5207913e3189ced!8m2!3d41.399425!4d2.197712
http://ajuntament.barcelona.cat/museudeldisseny/ca/cafeteria-restaurant
http://www.coamb.cat/inscripcions/?ic=14118
http://www.greendrinks.org/

