El Grup GSIS, que gestiona Barcanova, participa en el
projecte Terrats Verds
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El Grup Serveis Iniciativa Social (GSIS), que a Santa Perpètua gestiona l'Escola Barcanova,
treballarà en un projecte nou per crear un terrat verd a l'edifici de la Fundació Joia a
Barcelona.
Aquesta iniciativa no només és interessant per l'aspecte mediambiental sinó per la part de
formació i inclusió laboral de persones amb diversitat intel·lectual i l'empoderament de
persones amb trastorns de salut mental.
Aquest terrat es convertirà en una illa verd de 50 metres quadrats que reproduirà un espai
natural i també un hort urbà. Les plantes seran totes del territori i molt duradores amb un
consum hidràulic contingut i amb tres colors predominants (lila, groc i verd).
L'empresa impulsora del projecte és Ce.Ge, una empresa que té com a política apostar per la
millora del medi ambient i generar un impacte positiu directe en la comunitat. El Fil Verd és
l'estudi d'arquitectura bioclimàtica que l'ha dissenyat. La feina de GSIS VERD serà fer tota la
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plantació i ensenyar als usuaris de la Fundació joia com fer el manteniment d'aquest nou
espai verd que tindran al seu terrat.
La directora de GSIS VERD, Roser Ferré, es mostra molt il·lusionada amb aquesta iniciativa
perquè posen en valor les capacitats de persones amb discapacitat intel·lectual. Ferré ha
explicat d'on ha sorgit aquest projecte de Terrats Verds. Ferré espera que aquest sigui l'inici
de molts altres terrats verds a Barcelona en edificis públics i privats i no com ara que només
estan a edificis de luxe.
La directora de GSIS VERD considera que aquest projecte els pots suposar una nova unitat
de negoci d'aquest nou model de jardineria, que "ens aportarà noves competències,
ens permetrà créixer amb nous serveis i crear més i millors llocs de treball".
La creació del terrat verd a la Fundació Joia a Barcelona es durà a terme al mes d'octubre.
Roser Ferré ha explicat que el projecte és molt enriquidor perquè el manteniment del jardí el
faran els usuaris de la fundació amb el suport de GSIS.
Foto: Imatge virtual del terrat de la Fundació Joia / Cedida
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