Urbanizarea un factor din ce in ce mai nociv pentru mediul in care traim si pentru
vietile noatre in cadrul carora survin modificari semnificative.Adesea au fost facute
nenumarate incercari de a aduce natura mai aproape de vietile oamenilor.Astfel a
aparut conceptul de gradini urbane,gradini care sunt o oaza de liniste dar si de
sanatate in acelasi timp pentru locuitorii Bucurestiului.Noile complexe aparute aduc
acest concept de terase amenajate la ultimul etaj al blocului,un mod foarte util prin
care se incearca scaderea poluarii.Aici este unul din initiatorii ideii de gradini urbane
care cu multa incredere si curaj a dorit sa arate oamenilor ca se pot face schimbari
daca crezi cu adevarat intr-un mediu mai putin poluat.
Simplu, începutul… Un bob de vis legănat în hamacul gândurilor unui om, între
timiditate şi temeritate, între nu se poate şi se poate, între a da pace şi a face… Un
bob de vis aruncat, in
cele din urmă, între hotarele de fum şi de asfalt ale oraşului. S-a rostogolit iute
printre oameni, a prins puteri, a încolţit şi a crescut.
Laurenţiu, prim-visător al grădinilor urbane comunitare bucureştene, a chemat lumea
la cea dintâi adunare serioasă spre sfârşitul lunii februarie a anului 2014. A fost o
întâlnire la mare înălţime: pe acoperişul unei instituţii publice. Aici s-a pornit prima
grădină. De-atunci au curs multe idei – umplerea cât mai multor locuri anoste din
oraş cu plante comestibile şi decorative, înverzirea teraselor blocurilor, plantarea de
legume în parcuri publice, în curţi de biserici, de şcoli sau de centre de copii,
(re)aducerea la viaţă a spaţiilor seci, crearea de grădini pentru comunitate, în
toate acestea vrând să aplicăm principiile permaculturii. N-am ajuns să
grădinărim în toate locurile în care ne-am dorit, ba dimpotrivă, în prea puţine dintre
acestea; motivele nu le mai spunem, le lăsăm să se piardă în fumul
oraşului… De-atunci mulţi oameni au răspuns frumos chemării noastre. Nu toţi au
rămas alături de noi, dar tuturor le suntem recunoscători şi le mulţumim pentru că
au hrănit visul nostru urban, speranţa noastră de culoarea clorofilei.

