QUAN? ON? QUÈ? QUI?
DIA:

DISSABTE 12 D’OCTUBRE

HORA:

11 DEL MATÍ FINS A LES 8 DEL VESPRE

LLOC:

PARC PRUDENCI BERTRANA - TORDERA



INFORMACIÓ I EXPOSICIÓ DE PRODUCTES ALTERNATIUS



XERRADES



CLAUSURA MUSICAL

ORGANITZADOR: AGRUPACIÓ LOCAL DEL PSC TORDERA

OBJECTIUS
1. Donar visibilitat a les alternatives que tenim els sers humans per viure una

vida digna, recuperar el nostre poder de triar, en alimentació, teràpies,
educació, cultura, etc. , d’una manera solidària i amb respecte pel nostre
medi ambient.

2. Recapta de fons per un projecte d’horts socials a Tordera

La pràctica de l’horticultura comunitària es una activitat saludable que
afavoreix el benestar físic i mental, així com la cohesió social i la millora de
la qualitat de vida dels ciutadans. A més d’aquests beneficis personals i
socials s’hi afegeixen els de la producció d’aliments, que en moments com
aquests també s’han de tenir en compte.

RESUM DE LA MOCIÒ PER A LA CREACIÓ
D’HORTS SOCIALS A TORDERA
1.

La creació d’una comissió encarregada del desenvolupament i posada en marxa d’un projecte de
creació d’horts socials a Tordera.

2.

Que dita comissió estarà formada per un representant de cadascun dels diferents grups polítics
amb representació municipal més un regidor de l’equip de govern que assumirà la Presidència de la
comissió.

3.

Que les decisions es prendran per consens.

4.

Que els treballs de la comissió estaran oberts a la participació ciutadana.

5.

Que el projecte es presentarà per a la seva aprovació al ple abans del 31 de desembre del present
any, per tal que les possibles assignacions econòmiques puguin ser incloses al pressupost municipal
del proper any 2014.

6.

Que un cop aprovat, la comissió serà responsable de l’execució del projecte fins a la seva posada
en marxa efectiva, moment en que serà dissolta.

ALTERNATIVES PRESENTS A LA FIRA


Alimentació



Terapies



Salut



Vestit



Ensenyament



Higiene



Energíes



Agricultura



Habitatge



Artesania



Animals de companyia



Educació
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Xerrada/Activitat

Horari

Meditació guiada amb Maria del Valle Garcia

10’00

Inauguració / Benvinguda

11’00

Xerrada sobre bioneuroemoció a càrrec de Espai Ganesha

11’15

Xerrada sobre educació lliure a càrrec de la Xarxa Xell

12’00

Xerrada sobre alternatives energètiques a càrrec de la Cooperativa Somenergía

13’00

Xerrada sobre teràpia reprogresiva

16’00

Xerrada sobre salut i plantes a càrrec de la Dolça Revolució de les Plantes

17’00

Xerrada sobre bioconstrucció, a càrrec de Domoterra

17’50

Xerrada “Bebés sense bolquers” a càrrec de som la Tribu

18’40

Clausura de la fira amb música

20’00

GRÀCIES PER LA VOSTRE ATENCIÓ

