Tal com varem exposar en la nostra sol·licitud d'ajut, Plataforma Gaia, (Àleex, Ivan i Anna) neix
amb la idea de fer recerca, posar en marxa propostes, i fer difusió de temes relacionats amb l'art, el
medi ambient, i les persones. Per tal de poder assolir els nostres objectius hem creat Gaia Lab
partint de tres bases fonamentals:
1. La justícia ambiental i els nous models de consum.
2. La divulgació i experimentació amb l’art.
3. El treball col·lectiu i comunitari.
Gaia Lab és una unitat mòbil (una caravana de petites dimensions de l’any 1974, de 6.5m i de
menys de 750kg), un dispositiu mòbil i itinerant, un espai de trobada, on conflueixin l’anàlisi i
divulgació científica, la sensibilització artística i cultural, alhora que la reflexió i crítica, compartint
informació i establint el treball en xarxa.
Com a projecte autogestionat, l'ajut obtingut ha estat important per a poder acabar algunes parts
( pintat i acabats exteriors*) i ja posar el dispositiu en rodatge. Ja en funcionament, GL facilitarà
activitats dins del programa de visites pedagògiques de l'Estruch.
El passat dia 3 de desembre, GL va donar suport a la fira d'intercanvi i consum responsable de La
Creu Alta. Es va constituir en espai de trobada i conversa, biblioteca i difusió de temes relacionats
amb el consum responsable.
L'espai s'ha probat en positiu, ja que ha suposat un punt d'atenció de l'esdeveniment. La caravana de
línies clàssiques i pintada de blau-verd i blanc és un punt focal. A més les finestres i porta oberta
amplien l'espai establint una relació interior -exterior que suggereix accessibilitat. A l'exterior de la
caravana es podien llegir informació de l'esdeveniment, alhora que cartells que els visitants van
confeccionar en activitats de la fira. La caravana a l'interior està conformada d'uns elements
modulars i simples, convertibles per a poder donar a un espai petit totes les possibilitats. El dissabte
3, l'interior presentava espais per a seure i fer conversa, així com una col·lecció de llibres referents
al temes de la fira.
A l'exterior es va muntar la biblioteca d'intercanvi.
La caravana va tenir moltes visites, i va estar ocupada durant el matí amb converses, va servir de
punt d'informació, i també un espai de trobada i relax per als participants.
* Les despeses que s'han pogut cobrir amb l'ajut rebut han estat les referents al pintat i acabat
exterior incloent la preparació de la superfície, l'utillatge i la pintura, les capes de fondo i la d'acabat
dels marcs cromats de les finestres.

