Moulin-à-Vent - en välplanerad ”nouvelle ville” vid Medelhavet
Idén om den nya staden Moulin-à-Vent lanserades som projekt av paul Alduy, Perpignans
dåvarande borgmästare, för att modernisera den då fattiga och mångkulturella staden
Perpignan. Byggnationen påbörjades den 12 juni 1962 och ett år senare var den första
lägenheten inflyttningsklar. Kvarteret blev hemvist för de hemvändande ”pieds-noirs” från
Algeriet. Det växte etappvis och färdigställdes inte förrän 1990. I maj 2015 erhöll
Moulin-à-Vent utmärkelsen ”Patrimoine du XXeme siècle” från franska staten.

Stadsvandring i Moulin-à-Vent 19 maj 2022
Följ med och lär känna en annan del av Perpignan än de centrala historiska kvarteren. Vi kommer vandra runt i den
nya staden och reflektera kring planering, arkitektur, landskapsplanering och livsmiljö. Vi samlas vid sportcentret
”Parc des sports” på Avenue Paul Alduy i Perpignan. Här finns gott om parkering och du kan även ta buss hit.
Härifrån beger vi oss in i den karaktäristiska stadsbebyggelsen och går en tur på cirka 1,5 timmar med stopp på flera
intressanta platser. Utmed ”ramblas”, genom parker, över torg och in på gårdar och tar vi oss fram mot vårt
lunchställe, en ”snack” där boende, studenter, hantverkare och vi möts över en enkel lunch. Priset för lunchen ligger
kring 15 Euros. Efter lunchen finns det möjlighet att bege sig upp till vattentornet och njuta av utsikten över Canigou
och stads-landskapet. Du kan även besöka det intilliggande universitetscampuset eller bege dig tillbaka till
utgångspunkten.
Bindande anmälan görs till lissie.rossing@telia.com senast 15 maj 2022.Ange i din anmälan om du deltar i lunchen.
Meny meddelas deltagarna senare.
Samling 19 maj kl 11 utanför entrén till simhallen ”Espace aquatique du Moulin-à-Vent” vid ”Parc des Sports”
på 80 Avenue Paul Alduy i Perpignan.

Varmt välkomna!
Nimros styrelse genom Lissie
PS Lissies telefonnummer +46 706 96 12 39

Några smakprov…

Regionalt klingande gatunamn

Grönskande gårdar mellan husen

Konst i gatumiljön

