MIRADES
DEL VERD

Una exposició itinerant
sobre el verd de la
ciutat i les persones
que l’han fet créixer

Amb aquesta exposició podràs conèixer l’evolució i el
creixement dels parcs i jardins de Barcelona des de
diverses perspectives:
→→ L’origen i la història d’aquests espais des del segle
XIX fins l’actualitat. Quins són els primers parcs
que es van crear, com ha crescut el verd a la ciutat
i com ha anat conquerint terreny als barris.
→→ També podràs conèixer els beneficis dels espais
verds com a font de biodiversitat, salut i vida
comunitària.
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→→ I el paper clau de les persones que han fet créixer
el verd a la ciutat. El testimoni dels jardiners i
jardineres que l’han treballat, la ciutadania que
l’ha reivindicat i que ajuda a tenir-ne cura, així
com dels principals responsables de la gestió
d’aquestes espais i del disseny de la trama
urbana.
Una exposició a l’aire lliure, itinerant i dins els propis
parcs, per explicar amb imatges i testimonis reals
la història i l’evolució del verd que forma part de la
nostra ciutat.

El 2018-2019 celebrem el centenari del
Parc del Guinardó. Serà el primer parc
que acollirà aquesta exposició i es tracta
d’un exemple perfecte de la transformació
que va suposar per la ciutat aquest espai
verd i de la implicació ciutadana que ha
acompanyat el seu creixement.
Alhora aquest any, l’Institut de Parcs i
Jardins celebra els 60 anys de la seva
creació com a ens públic i ho fa culminant
l’Enfortim un procés de transformació
i renovació per adaptar-se a les noves
formes de gestió del verd de Barcelona.

Una exposició oberta i gratuïta que s’ubicarà de
manera itinerant per 5 espais verds de la ciutat:
Parc del Guinardó:
del 29 de novembre al 17 de desembre
Parc Central de Nou Barris:
del 18 de desembre al 7 de gener
Parc de Joan Miró:
del 8 de gener al 29 de gener
Plaça Lesseps:
del 30 de gener al 19 de febrer
Parc de la Barceloneta:
del 20 de febrer al 12 de març
L’exposició estarà oberta tots els dies de 10h a
18h aproximadament inclosos caps de setmana.
Una exposició desmaterialitzable de la qual
te’n podràs endur un record! Vine a visitar-la i
t’explicarem com fer-ho!

Més informació:
barcelona.cat/miradesverd
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No te la perdis!

