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MAPA

Dimarts, dijous i divendres de 9.30 a 14.30h
Dimecres tarda de 15 a 18h
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Metro: L3 (Vallcarca)
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Passeig Turull, 2
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T 93 213 39 45
www.boscturull.cat

XARXES SOCIALS
@boscturull

PLACES LIMITADES. FES LA TEVA INSCRIPCIÓ A aula@boscturull.cat O BÉ AL T 93 213 39 45

APÚNTA’T AL PROGRAMA DE
COMPOSTATGE COMUNITARI!
El grup de compostatge està en marxa!
Vols sumar-t’hi? Anima’t a participar
portant les restes del jardí i restes
fresques de la cuina per abocar-les al
compostador (fruita i verdura, marro de
cafè, closques d’ou, taps de suro, closques
de fruits secs, paper de cuina brut i oueres
de cartró sense tintar).

Vine a compostar
a Turull o al Punt
Verd de Vallcarca

ACTIVITATS PRIMAVERA 2020

Aula Ambiental Bosc Turull
@boscturull

L’Aula Ambiental Bosc Turull és un
equipament municipal, gestionat
per l’associació Societat Catalana
d’Educació Ambiental, que pretén
millorar la biodiversitat urbana i
promoure pràctiques comunitàries
relacionades amb la sostenibilitat

ACTIVITATS GRATUÏTES. CAL INSCRIPCIÓ
PRÈVIA A aula@boscturull.cat O BÉ AL
T 93 213 39 45
Les activitats estan subvencionades i
comporten una despesa de diners públics, és
important que abans d’inscriure-us comproveu
la vostra disponibilitat. Les baixes suposen
una gestió extraordinària i poden provocar que
persones en llista d’espera no puguin aprofitar
les vacants.

· ACTIVITATS TARDOR | OCTUBRE - DESEMBRE 2020 ·
EDUCACIÓ

DESINFECCIÓ NATURAL EN
TEMPS DE COVID-19
—

—

Sessions de formació per educadors/es

VERMICOMPOSTATGE
A LES ESCOLES
—

Voleu iniciar el vermicompostatge al
vostre centre? Sessió introductòria per a
professorat on es mostrarà com funciona un
vermicompostador, les seves parts i com tenir
cura de tot el procés i dels seus silenciosos
protagonistes. Ideal per acostar aquest mètode
a les aules i incorporar-lo a la vida diària del
centre, on l’alumnat es pot involucrar en aquesta
tècnica senzilla, discreta i econòmica, que
transforma restes orgàniques en adob ric per a
les plantes de l’escola.
També s’oferirà l’activitat de vermicompostatge
a grups classe. Contacteu amb l’Aula per més
informació.
‒
A càrrec del grup de monitors/es de medi
ambient. Casa d’Oficis de Barris Sostenibles de
Barcelona Activa.
Dimecres 11 de novembre, de 17:30 a 19:30h.

IMPLICA’T PER LA BIODIVERSITAT
—

Vols implicar-te en la conservació de la
natura sense sortir de Barcelona? El Bosc
Turull és un espai de més de 4000m2 de verd
dins la ciutat que treballa per la conservació
i promoció de la biodiversitat. En aquesta
xerrada virtual explicarem el projecte de
l’Aula i de quines maneres podeu participar en
les nostres accions de voluntariat ambiental.
‒
Activitat emmarcada dins la Setmana
de la Natura.
‒
A càrrec de l’equip tècnic de l’Aula Ambiental i
organitzada per la Xarxa de Conservació de la
Natura.
Dimecres 7 d’octubre, a les 18h.

COM HA AFECTAT LA CRISI
SANITÀRIA LA BIODIVERSITAT
QUE ENS ENVOLTA?
—

BIODIVERSITAT
—

Sessions per conèixer i potenciar la
biodiversitat

NIT DELS RATPENATS
—

Sabeu que a Barcelona convivim amb
diferents espècies de ratpenats? Coneixerem
aquests petits mamífers, grans aliats
contra els mosquits, i la seva importància
com a bioindicadors. Farem una passejada
nocturna on detectarem la seva activitat
amb un instrument d’ultrasons i explicarem el
monitoratge de ratpenats que s’ha fet des del
Bosc Turull.
‒
Activitat emmarcada en el Dia Mundial dels
Ratpenats.
‒
Edat recomanada: a partir de 8 anys.
A càrrec del Museu de Ciències Naturals de
Granollers.
Dimecres 30 de setembre, de 18:30 a 20h.

PASSEJADA DE TARDOR
A COLLSEROLA
—

Saps quins fruits trobem a Collserola a la
tardor?Ens endinsarem en aquest valuós
ecosistema, per gaudir dels colors, les olors
i sabors de la tardor. Al llarg de la passejada
aprendrem a reconèixer algunes de les espècies
vegetals més característiques del parc natural.
Vine i descobreix-ho amb el grup de monitors/
es de medi ambient de la Casa d’Oficis Barris
Sostenibles de Barcelona Activa.
‒
A càrrec de Casa d’Oficis Barris Sostenibles de
Barcelona Activa
Dissabte 24 d’octubre, d’11 a 13:30h.
Lloc de trobada: Estació FGC Baixador de
Vallvidrera.

JORNADA COMUNITÀRIA DE
MANTENIMENT DEL BOSC TURULL
—

Jornada oberta a totes les persones que
vulgueu col·laborar en el manteniment i millora
de la biodiversitat del Bosc Turull. Buidarem el
compostador comunitari per repartir el compost
pel bosc i així aportar nutrients al sòl, i posarem
a punt les caixes niu i menjadores per ocells.
Cada participant es podrà endur una bosseta de
compost i hi haurà pica-pica en acabar!
‒
A càrrec de Joan Solé (Societat Catalana
d’Educació Ambiental) i l’equip tècnic de l’Aula
Ambiental Bosc Turull.
Dissabte 14 de novembre, d’11 a 13:30h.

Xerrada virtual i participativa per conèixer els
efectes del confinament de la població sobre
les diferents espècies animals i vegetals del
nostre entorn. També reflexionarem sobre
l’augment d’observacions naturalistes i
coneixerem diferents programes de ciència
ciutadana on poder participar.
Sessió dins el cicle “LA CRISI COM A PUNT
D’INFLEXIÓ: CONSTRUÏM UN FUTUR ON
PODER VIURE”, del conjunt d’aules d’Educació
Ambiental de Barcelona.
‒
A càrrec de Galanthus.
Dimecres, 28 d’octubre, a les 18h.

ART, SALUT I BENESTAR
—

La natura com a font de creativitat i salut

En la situació sanitària que vivim, la
desinfecció i neteja dels nostres espais ha
esdevingut molt important. Però sabem
tots els tòxics que porten la majoria de
productes que utilitzem? En aquesta sessió
ens introduirem en aquest món i aprendrem
a preparar un desinfectant natural per a la
nostra llar.
‒
A càrrec de Paula Rispo, herborista.
Dimecres 25 de novembre, de 17:30 a 20h.

FEM TITELLES AMB MATERIAL
RECICLAT
—

Fugim del consum nadalenc tant propi
d’aquestes èpoques de l’any fabricant-nos
les nostres joguines. Aprendrem a fer titelles
utilitzant materials de rebuig que tenim per
casa. Ens inspirarem en animals que podem
trobar al Bosc Turull, els coneixerem amb
més detall i inventarem les nostres pròpies
històries.
‒
Edat recomanada 6-12 anys.
A càrrec de El Geko con botas, companyia
titellaire.
Dissabte 12 de desembre d’11:30 a 13h.

COMUNITAT
I SOSTENIBILITAT
—

Pràctiques comunitàries i per estendre la
cultura de la sostenibilitat

INFORMA’T SOBRE EL
COMPOSTATGE COMUNITARI
SAPS QUÈ ÉS EL COMPOSTATGE?
—

Saps què és el compostatge? Vine a l’estand
que muntarem a la Mostra d’Entitats de La
Salut i t’explicarem com pots reciclar les
restes orgàniques de casa, com participar
al compostatge comunitari del Bosc
Turull i t’ensenyarem la granja de cucs! Un
vermicompostador ben viu que transforma els
nostres residus orgànics en humus, molt ric
per a les nostres plantes, gràcies als cucs. Vine
a conèixer-los!
‒
A càrrec de Joan Solé, Societat Catalana
d’Educació Ambiental.
Dissabte 17 d’octubre, d’11 a 13h.
Plaça Sanllehy

FEM XOCOLATA DE GARROFA!
—

En plena tardor, coneixerem una espècie
autòctona que creix al Bosc Turull, el garrofer,
i aprofitarem els fruits que cauen per fer
“xocolata” de garrofa. Aquest fruit s’utilitza
des d’èpoques antigues per obtenir farina
de garrofa, molt rica en fibra soluble, amb la
que aprendrem a fer una crema saludable, de
temporada i de proximitat!
‒
A càrrec de Joan Solé, Societat Catalana
d’Educació Ambiental
Dimecres 14 d’octubre, de 18:30 a 20:30h.

PREPARA’T PELS REFREDATS DE
TARDOR DE MANERA NATURAL
—

La tardor és època de refredats i baixada
de defenses. Sabíeu que algunes plantes
ens poden ajudar a reforçar el sistema
immunitari? En aquest taller aprendrem
les propietats medicinals d’algunes plantes
que trobem al Bosc Turull, les collirem
i aprendrem a preparar un xarop per la tos
d’allò més natural.
‒
A càrrec de David Balsells, dietista
i fitoterapeuta
Dissabte 3 d’octubre, d’11 a 13:30h.

ACTIVITATS GRATUÏTES. CAL INSCRIPCIÓ
PRÈVIA A aula@boscturull.cat O BÉ AL
T 93 213 39 45
Les activitats estan subvencionades i
comporten una despesa de diners públics, es
important que abans d’inscriure-us comproveu
la vostra disponibilitat. Les baixes suposen
una gestió extraordinària i poden provocar que
persones en llista d’espera no puguin aprofitar
les vacants.

FES-TE COMPOSTAIRE!
—

Us agradaria iniciar-vos en l’art del
compostatge? Coneixerem els principis
i tècniques bàsiques d’aquest procés de
la mà del coordinador del Programa de
Compostatge Comunitari de l’Aula perquè
pugueu iniciar-vos en aquest món. A més, es
presentarà el nou programa de compostatge
del Punt Verd de Vallcarca, on també podreu
participar i rebre un cub per a la matèria
orgànica com a obsequi.
‒
A càrrec de Joan Solé, Societat Catalana
d’Educació Ambiental.
Dissabte, 21 de novembre d’11 a 13h.

