JARDÍ DE CONTES
Aquest projecte es va iniciar el setembre del
2014 i està liderat per Servei de Cultura i pel
Servei de Promoció de la Gent Gran, amb el que
col·laboren també altres regidories de

Biblioteca districte 2 de Terrassa
Carrer Sant Cosme, 157
a/e: bd2@terrassa.cat
Tel.: 937 869 162

l'Ajuntament de Terrassa i diverses entitats.
Horaris

El jardí compta amb la implicació de veïns del
barri, ha estat escenari de diversos tallers i
activitats per a infants relacionades amb
l'horticultura, i ha rebut la visita de grups de

Dilluns de 16.00 a 20.00 h
De dimarts a divendres de 10.00 a 13.00
i de 16.00 a 20.00 h
Dissabtes de 10.00 a 13.00

nens i nenes de les escoles del districte 2.

Els tallers del Jardí de Contes es fan tots els
dimecres de 10:30 a 12:00 h a la Biblioteca
districte 2.

“Si a prop de la biblioteca teniu
un jardí, ja no us faltarà res”
Marc Tul·li Ciceró

JARDÍ DE CONTES
Abril 2017

El Jardí de contes és un projecte per construir

Recuperar el pati interior de la biblioteca,

Promoure accions d’intercanvi intergeneracional

un espai de trobada per la gent gran del districte

actualment en desús, com a lloc d’intercanvi de

entre els avis, els infants i les seves famílies.

2 a partir de la creació d’un jardí amb arbres,

coneixements i experiències entre la ciutadania,

arbustos, flors, herbes aromàtiques, fruits

que ajudi a crear un teixit de relacions socials

silvestres i alguns productes de l’hort, al pati

entre persones de diferent edat i diferent cultura.

interior de la biblioteca, utilitzant una zona
d’aproximadament 100 m2 de sauló.

Promoure els valors de l’educació ambiental, la
sostenibilitat i la cooperació a través de la
creació i manteniment del jardí.

OBJECTIUS

Facilitar el desenvolupament de les persones
grans del districte a través de l’adquisició i la
pràctica de coneixements sobre jardineria i
literatura infantil.

Proporcionar a persones grans en situació de
solitud, un espai de relació, d’aprenentatge i
participació, que els faci sentir útils.

