
Projecte: Barri comestible - Menja't Sant Narcís

Promoció econòmica, Sostenibilitat i Serveis

Socials

Ambiental: rehabilitar els nombrosos espais públics, enjardinats, parcs, marges,
per donar-los un ús productiu i un valor ambiental més enllà de la
contemplació, i treure espais amb ús privatitzat pels cotxes.
Econòmic: a més de dinamitzar i donar visibilitat a un barri amb riquesa
patrimonial, es permetrà de potenciar un turisme més sostenible i no tant
enfocant cap al consum sinó cap a la descoberta i la innovació. A més de crear
valor econòmic social, esperem que dinamitzi el comerç i l’ocupació (extra)
local, sense possibilitat de deslocalització.
Social: potser la part més important, el que ha de permetre de relacionar tots
els actors del barri arran de la part ambiental i de la part econòmica; ja siguin
els veïns, sigui la gent que hi fa vida, sigui qui hi passeja de manera quotidiana
o puntual.

                                                                             és un projecte que es
desenvolupa arran dels conceptes urbanístics de ciutat-jardí (segle XIX), de
ciutat productiva (segle XX) i de ciutat comestible i nodridora (segle XX - XXI),
amb l’objectiu de rehabilitar el barri de Sant Narcís des dels espais públics i
posar èmfasi al valor patrimonial urbanístic, arquitectònic i natural d’aquesta
zona tan peculiar, com a porta d’entrada cap als espais productius i
contemplatius de la vora de Girona.

Per tant és un projecte que es basa en les 3 potes de la sostenibilitat:

Basant-se en les entitats del barri i en la implicació de persones que gestioni els
espais, la voluntat és de crear un espai comunitari i un ecosistema circular, que
lligui tots els actors amb l’ajuda de l’oci verd (horticultura, espais per relaxar-se a
través del treball de camp) com a eina transversal, i per tant actuar per a un barri
més amable i més valorat.

En conseqüència, s’està desenvolupant un procés participatiu vinculant a fi de
respectar totes les opinions i respondre al màxim de necessitats, fins a obtenir un
consens i suport de tots al projecte. També ens permetrà de constituir i apoderar
uns voluntaris que hauran de gestionar els espais creats al dia a dia.
Des de l'Ajuntament es reflecteix perfectament aquest vincle fort amb les 3 potes de
la Sostenibilitat, ja que hi col·laboren de la mà 3 àrees: Promoció Econòmica,
Sostenibilitat (biodiversitat i paisatge) i Serveis socials (Centre Cívic de Sant Narcís).
Son part activa del procés participatiu, donen suport a les entitats vinculades i
gestionen les activitats.
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