Perquè no hagis
de marxar lluny...

EXPOSICIÓ TEMPORAL
09.06—29.07.2018

Jardins d’Elisava (c. Badajoz - c. Àvila,
al costat del Disseny Hub Barcelona)
Dimecres i dijous, 16-20 h
Divendres, dissabte i diumenge, 10-20 h

Per abordar les dificultats creixents d’accés a l’habitatge són
necessàries reformes d’àmbit
estatal i cal ampliar el parc
públic. Alhora, cal pensar en
solucions que permetin actuar
amb la màxima rapidesa per
combatre l’exclusió residencial,
incorporar les innovacions tecnològiques disponibles i comptar amb entitats, veïns i veïnes i
altres agents de la ciutat.

Durant dos mesos, es podran
visitar dos allotjaments
d’aquest tipus, un de simple i
un de doble, i conèixer tots els
detalls, les característiques
i motivacions del projecte,
abans que s’instal·lin els tres
primers APROP als barris del
Gòtic, la Bordeta i el Parc i la
Llacuna del Poblenou.

Així neix l’APROP (Allotjaments
de Proximitat Provisionals), un
nou model d’allotjaments de
construcció ràpida, sostenible
i de qualitat per fer front a l’expulsió del veïnat dels barris,
i ara n’arriba l’exposició als
Jardins d’Elisava, al costat del
Disseny Hub Barcelona.

A partir del dia 21 de juny es farà
un cicle de cinema a la fresca
sobre la problemàtica de l’habitatge, els dijous a les 22.00 h,
i s’hi programaran diverses xerrades.
Per concertar una visita guiada:
exposicioaprop@bcn.cat
Per a més informació:
barcelona.cat/dretssocials

Para que no tengas
que irte lejos...

EXPOSICIÓN TEMPORAL
09.06—29.07.2018

Jardines de Elisava (c. Badajoz - c. Àvila,
al lado del Disseny Hub Barcelona)
Miércoles y jueves, 16-20 h
Viernes, sábado y domingo, 10-20 h

Para abordar las dificultades crecientes de acceso a
la vivienda son necesarias
reformas de ámbito estatal
y hay que ampliar el parque
público. Al mismo tiempo, hay
que pensar en soluciones que
permitan actuar con la máxima
rapidez para combatir la exclusión residencial, incorporar las
innovaciones tecnológicas disponibles y contar con entidades, vecinos y vecinas y otros
agentes de la ciudad.
Así nace APROP (Alojamientos
de Proximidad Provisionales),
un nuevo modelo de alojamientos de construcción rápida,
sostenible y de calidad para
hacer frente a la expulsión
del vecindario de los barrios,
y ahora llega la exposición en

los Jardines de Elisava, al lado
del Disseny Hub Barcelona.
Durante dos meses, se podrán
visitar dos alojamientos de este
tipo, uno simple y otro doble, y
conocer todos los detalles, las
características y motivaciones del proyecto, antes de que
se instalen los tres primeros
APROP en los barrios del Gòtic,
la Bordeta y el Parc i la Llacuna
del Poblenou.
A partir del 21 de junio se hará
un ciclo de cine al fresco sobre
la problemática de la vivienda,
los jueves, a las 22.00 horas, y
se programarán varias charlas.
Para concertar una visita guiada:
exposicioaprop@bcn.cat
Para más información:
barcelona.cat/dretssocials

