Pop-up
d’Economia verda
i cooperativa
Programa d’activitats
Durant tot el dia
La Unió de Cooperadors més a prop teu
Ben aviat l’edifici de la Unió de Cooperadors obrirà les seves portes. Vine a
conèixer els valors, contingut i treball present i futur d’aquest nou projecte
de ciutat, que té com a objectiu crear noves oportunitats de dinamització de
l’economia local basada en models d’economia social.
Fem-ho, reciclem més!
Aconsegueix el teu kit de reciclatge per poder separar selectivament els
residus a casa. Per una Gavà més verda i més neta!
Busca les 7R de l’Economia Circular
Redissenyar, Reduir, Reutilitzar, Reparar, Recuperar, Reciclar i Rebutjar. Són
les 7R de l’Economia Circular, una nova manera de viure, produir i consumir.
Busca i aconsegueix els segells de les 7 parades del Mercat de Sant Nicasi
que tinguin el distintiu de la gimcana i guanya una moneda feta amb 3D!

Dissabte, 13 de desembre
D’11 a 14 h. – Demostració impressió 3D
A càrrec d’IMés3D. Demostració d’impressió 3D, una tecnologia amb alt
impacte ambiental i social, gràcies a la qual es poden reduir costos i residus
en la realització de productes amb possibilitats infinites!

De 12 a 14 h. – Taller cooperatiu “La cúpula de Leonardo”
A càrrec de Tata Inti. ACTIVITAT RECOMANADA PER A FAMÍLIES AMB
INFANTS. Proposta lúdica i cooperativa on us convidem a construir de forma
col·lectiva i cooperativa la cúpula de Leonardo Da Vinci. Aquesta cúpula està
composada per 300 peces de fusta que encaixen entre si amb 11 possibilitats
diferents de muntatge. Aquesta “arquitectura recíproca” fa que entre totes
puguem construir una cúpula.
De 17.30 a 18 h. – Cooperant per un envelliment actiu
A càrrec de FAGA i Fundació Hosptital de Sitges.

Diumenge, 14 de desembre
D’11 a 14 h. – Demostració impressió 3D
A càrrec d’IMés3D. Demostració d’impressió 3D, una tecnologia amb alt
impacte ambiental i social, gràcies a la qual es poden reduir costos i residus
en la realització de productes amb possibilitats infinites!
De 17:30h a 20:30h. – Taller cooperatiu “La cúpula de Leonardo”
A càrrec de Tata Inti. ACTIVITAT PER A TOTS ELS PÚBLICS, FAMÍLIES I
INFANTS A PARTIR DE 4 ANYS. Hi ha molts jocs de taula però no tots són
iguals! Espai on infants i adults podreu compartir temps plegats amb una
selecció de jocs de taula amb valors cooperatius que conviden a re-pensar
com funciona la nostra societat.
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