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Gran plantada d’arbres, diumenge 19 de maig 
al carrer Tenerife
L’activitat, que consistirà en la plantació d’arbres autòctons, es desenvoluparà entre les 
11 i les 14 hores i formarà part de la cloenda de la Setmana d’Arquitectura organitzada 
pel Col·legi Oficial d’Arquitectes de Catalunya a diferents escenaris de l’àrea metropo-
litana.

La plantada es farà als voltants de l’Hospital Sant Joan de Déu per dotar de més verd i 
espais de descans i joc les zones properes a l’hospital.

L’activitat és pública i està oberta a tothom que vulgui participar a la plantada i als ta-
llers que es duran a terme de forma paral·lela als voltants de l’hospital. Hi haurà tallers 
d’experimentació amb aquarel·les, de construcció d’estructures grans en tres dimensi-
ons, art urbà, construcció de bancs amb la tècnica ecològica del superadobe...

La actividad, que consistirá en la plantación de árboles autóctonos, se desarrollará en-
tre las 11 y las 14 horas y formará parte de la clausura de la Semana de Arquitectura 
organizada por el Colegio Oficial de Arquitectos de Catalunya en diferentes escenarios 
del área metropolitana.

La plantada se hará en los alrededores del Hospital Sant Joan de Déu para dotar de 
más verde y espacios de descanso y juego las zonas cercanas al hospital.

La actividad es pública y está abierta a todos los que quieran participar en la plantada 
y en los talleres que se llevarán a cabo de forma paralela en los alrededores del hospi-
tal. Habrá talleres de experimentación con acuarelas, de construcción de estructuras 
grandes en tres dimensiones, arte urbano, construcción de bancos con la técnica 
ecológica del superadobe...
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Gran plantada de árboles, el domingo 19 de 
mayo en la calle Tenerife
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