PROJECTE GAIA LAB

I.

Projecte:
Correu electrònic:
Blog:
Responsables:

Entitat avaladora:
Domicili:
NIF:

DADES GENERALS

Gaia Lab
Gaiaslab@gmail.com
https://gaiaslab.wordpress.com/
Alex Bru Domínguez (DNI:34.751.740M) Telèfon: 622 07 33 94
Ivan Bru Domínguez (DNI: 34.752.236 H)
652 81 93 96
Anna Recasens Gil (DNI: 33.871.012Q)
628 83 88 56
La Ruda
C/ Calasanç Duran 41,C, 3er. 1era (08203) Sabadell
G63.389.399

II.

QUE ÉS I QUE VOL SER GAIA LAB?

Gaia Lab és un projecte amb tres eixos fonamentals, la justícia ambiental i els nous models de
consum, la divulgació i experimentació amb l’art, i el treball col·lectiu i comunitari.
Gaia Lab és una unitat mòbil/nòmada ( una caravana de petites dimensions de l’any 1974, de
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i de menys de 750kg).

L’objectiu del projecte és establir mitjançant un dispositiu itinerant, un espai de trobada,
d’anàlisi, de divulgació i recerca científica, de sensibilització artística i cultural, alhora que un
espai de reflexió i pedagògic, compartint informació i treballant en xarxa.
La caravana estarà dotada d’un equipament bàsic: Ordinadors, connexió Wifi, videoprojector,
equip de so, expositors, cuina exterior, nevera, taules i cadires. Aquest equipament s’ampliarà
i/o es millorarà segons necessitats i disponibilitat en el temps amb dispositius d’anàlisis
ambiental, sistemes energètics sostenibles i autosuficients així com d’altres tecnologies útils per
desenvolupar les tasques previstes i futures, donant cabuda a propostes i/o col·laboracions amb
persones, entitats i projectes afins. La unitat nòmada i el seu equipament s’utilitzaran per donar
suport a reivindicacions, assistir a esdeveniments, fires, simposis, realitzar presentacions i
d’altres activitats relacionades amb els eixos fonamentals esmentats.
L’Art i la creativitat s’utilitzaran com a canals d’expressió i presentació de les diferents activitats
que es realitzin, així com la presentació de dades científiques.
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III.

HISTORIA I FINANÇAMENT

El projecte es va iniciar el setembre de 2015 amb l’adquisició d'una caravana per a reformar,
que actualment s’està remodelant i habilitant per tal que, de cara el mes de juny, pugui
començar a rodar.

Novembre de 2015

Novembre de 2015

7 de desembre de 2015

21 de febrer de 2016

12 de març de 2016

23 de març de 2016

El pressupost inicial del projecte (rehabilitació de la caravana i equipament bàsic) és de 3150 €
pel qual demanem 500 € de subvenció com ajuda o suport al mateix. Esta previst que el projecte
Gaia Lab s’autofinanci a partir de les seves activitats, tallers, presentacions i participació en
esdeveniments diversos en relació al medi ambient, la cultura i la solidaritat, ja siguin públics
com d'emprenedoria privada. També part de la seva activitat s'adreçarà a escoles o associacions
ciutadanes de caire educatiu i de lleure cultural. Pensat com un projecte sense ànim de lucre,
els possibles guanys serviran per ampliar l’equipament, el manteniment i/o la participació en
esdeveniments o reivindicacions que estiguin a l’abast del projecte i que es creguin importants
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per la preservació del medi natural, la sobirania alimentaria i energètica, la justícia social, la
salut, el benestar i felicitat de les persones i la participació comunitària.
IV.

Calendari de desenvolupament del projecte

- Adquisició i transport de la caravana (Agost de 2015)
- Rehabilitació i adequació de la caravana (Setembre de 2015 a Juny de 2016)
- Presentació prèvia del projecte, dins el programa de fertilització creuada (18 Juny al Laboratori
Social Metropolità a ca l’Estruch)
-Presentació oficial (Setembre 2016 a ca l’Estruch)
- Obert a visites escolars in situ a Ca l’Estruch (A partir de setembre de 2016)
- Obert el procés d’acceptació de propostes d'activitats (A partir de setembre 2016)
-Sortides previstes 2016:
-

Park(ing) Day (16 Setembre)

-

Fira Agroecològica de Sabadell (Octubre- Novembre)

-

Mercat d’Intercanvi de la Creu Alta de Sabadell (Fira de Nadal)

El calendari del projecte serà accessible a través del blog de Gaia Lab

V.

Pressupost

Adquisició i restauració de la caravana : 1500 euros
-

Adquisició i transport 560 €

-

Restauració 940 €

Equipament bàsic: 1300 euros.
-

Equip informàtic

-

Connexió Wifi

-

Video-projector

-

Equip de so

-

Cuina exterior

-

Nevera

Equipament extensible: 250 euros.
-

Expositors, taules i cadires,

Material fungible: 100 euros.
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