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HORARIS

MAPA

De dimarts, dijous i divendres de 9.30 a 14.30h
Dimecres tarda de 15:30h a 19h
Dos dissabtes al mes de 10 a 14h

ADREÇA
Aula Ambiental Bosc Turull

M

COM ARRIBAR
Metro: L3 (Vallcarca)
Bus: 87

Passeig Turull, 2
08023 - Barcelona
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).

ACTIVITATS TARDOR 2019

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

PLACES LIMITADES. 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 HIVERN | GENER - MARÇ 2020 ·
EDUCACIÓ
—

Sessions de formació

CURS CERTIFICAT DE DISSENY
EN PERMACULTURA
—

Formació certificada de 80h per aprendre
l’ètica, els principis i les estratègies de la
permacultura necessàries per transformar
Barcelona en una ciutat resilient,
regenerativa i ecològicament viva.
Obtindràs una nova visió per començar a
canviar la nostra forma de vida i el món que
ens envolta..
‒
A càrrec de Permacultura Barcelona.
Caps de setmana: 18-19 gener, 1 i 2, 15 i 16 de
febrer, 22 i 23 de febrer, 29 i 1 de març i 28 i
29 de març, de 9:30 a 18:15h.
Preu: A definir (en funció del núm. de
persones inscrites, de 200 a 300€).

FEM UNA AULA VIVA EN UN
ENTORN URBÀ
—

En aquest taller, l’equip d’Aula Viva
compartirà l’experiència dels Jardins
d’Emma, per inspirar i donar a conèixer com
crear diferents instal·lacions per millorar
el verd urbà de forma participativa a les
escoles (hort infantil, mobiliari, farmaciola
urbana...).
‒
A càrrec de l’equip d’Aula Viva.
Dimecres 12 de febrer, de 17:30 a 20:30h.
Preu: 15€, gratuït per mestres i educador/es
ambientals.

EL BOSC TURULL BAIXA
A LA VERDINADA!
L’Aula Ambiental Bosc Turull serà present a la
Verdinada dels LLuïsos de Gràcia, oferint dues
activitats relacionades amb el medi ambient!
Lloc: Plaça del Nord
Dissabte 7 de març

—
Compostatge comunitari Descobreix la granja de cucs!
Saps què és el compostatge? Vine a
la Plaça del Nord i t’explicarem com pots
reciclar les restes orgàniques de casa,
com pots participar al programa de
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 a aquests petits
animalons. Vine a conèixer-los!
A càrrec de Joan Solé, Societat Catalana
d’Educació Ambiental.
Dissabte 7 de març, de 12 a 14h

—
Taller d’estampació per descobrir
els animals a la ciutat!

A través de l’estampació descobrirem quins
animals viuen en el nostre entorn urbà, a
les zones verdes i al litoral de Barcelona, i
coneixerem quins problemes troben en el medi
que compartim. Farem un mural participatiu,
però porteu també samarretes o bosses de
tela i us podreu endur la vostra estampació per
a poder-la mostrar i explicar el que heu aprés
allà on aneu!
A càrrec de l’Associació Animal Latitude.
Dissabte 7 de març, de 16:45 a 18:45h

BIODIVERSITAT
—

Sessions per conèixer i potenciar la biodiversitat

ART, SALUT I BENESTAR

—
CONTROL DE LA PROCESSIONÀRIA
- JORNADA COMUNITÀRIA DE
MANTENIMENT.
—
Al voltant del dia Mundial de l’Educació
Ambiental us convidem a participar de la
jornada de manteniment del Bosc Turull,
basada en la prevenció i control de la plaga
de la Processionària del pi (Thaumetopoea
pityocampa) i altres tasques generals de
l’equipament. Entre d’altres coses, coneixerem
què és la processionària, el seu cicle de vida,
com ens afecta i els diferents mètodes
de control existents, i hi haurà pica-pica
d’agraïment per la vostra col·laboració en la
millora del Bosc Turull!
‒
A càrrec de l’equip de l’Aula Ambiental Bosc
Turull.
Dissabte 25 de gener, d’11 a 14h.

VISITA AL DELTA DEL LLOBREGAT
—

Per celebrar el Dia Mundial de les Zones
Humides anirem en autocar a conèixer
el 3r aiguamoll més important de
Catalunya, a tan sols 30 minuts de
Barcelona. Visitarem la zona de maresma,
farcida d’ocells, i l’ecosistema dunar, tan
fràgil i desconegut.
‒
A càrrec de l’AMB i coorganitzat amb l’Aula
Ambiental de Sagrada Família, la Casa de
l’Aigua i el Castell de Torre Baró.
Dimarts, 4 de febrer, de 9:30 a 14h.
Punt de trobada: Casa de l’Aigua de Trinitat
Nova, c/Garbí 2.

EL PARK GÜELL,
L’ARQUITECTURA FETA NATURA
—

Vols conèixer la diversitat botànica i
faunística del Park Güell des de la mirada
de Gaudí? Una passejada per entendre
l’experiència naturalista de l’arquitecte i com
la natura va definir les formes i colors de
l’arquitectura i dels espais més emblemàtics
del Park. Itinerari vivencial en clau de
descoberta de la natura i des de l’esperit
noucentista.
‒
A càrrec de David Gimeno, educador
ambiental de la Societat Catalana
d’Educació Ambiental.
Dissabte 22 de febrer, d’11h a 13h.
Inscripcions a través de la web del MUHBA.

La natura com a font de creativitat i salut

AUTOGESTIÓ DE LA SALUT:
HÀBITS PODEROSOS PER TEMPS
INCERTS
—

Com tenir cura dels nostres cossos en
aquesta època de tòxics ambientals? A
la primera sessió veurem els equilibris
que vertebren el nostre cos i les nocions
bàsiques per guanyar vitalitat des del
plaer, i a la segona sessió proposarem
hàbits quotidians sostenibles per guanyar
autonomia, tot repassant la farmaciola
natural bàsica i la flora local més accessible.
‒
A càrrec d’Arnau Montserrat, de Remenat.
Dimecres 22 i 29 de gener, de 17:30 a
20:30h.
Preu: Una sessió 20€, dues sessions 30€.

AIGUA, FANG I CREATIVITAT!
—

Saps que des de temps remots s’utilitza el
fang per fer recipients i transportar un bé tan
escàs i apreciat com l’aigua? Vine a descobrir
com es barregen aquests dos elements per
fer-ne ceràmica i desperta la teva creativitat
creant una peça que et podràs endur a casa.
‒
A càrrec de Projecte Minerva, Dones
Creadores de Gràcia.
Activitat emmarcada dins el Cicle Aiguart.
Dissabte 14 de març, d’11 a 13h.

CREA UNA BOSSA DE TELA
AMB TEXANS VELLS!
—

Sabies que la producció de texans contamina
grans quantitats d’aigua cada any? Amb una
mica de creativitat els hi podem allargar
la vida i crear unes bosses de tela ben
boniques! Tant si tens texans vells com si
no, els transformarem en una tote bag per
substituir les bosses de plàstic i practicar el
consum responsable!
‒
A càrrec de Back to Eco.
Activitat emmarcada dins la Setmana de
Consum Responsable i el Cicle Aiguart.
Dimecres 18 de març , de 18 a 19:30h.

COMUNITAT
I SOSTENIBILITAT

—

Pràctiques comunitàries i per estendre la
cultura de la sostenibilitat

CELEBREM EL DIA MUNDIAL
DE L’EDUCACIÓ AMBIENTAL!
—

Veniu a celebrar amb nosaltres el dia Mundial
de l’Educació Ambiental a La Fàbrica del
Sol amb aquesta activitat familiar! Serà
una jornada festiva amb sessions de conta
contes, tallers d’il·lustració, tallers de creació
de titelles...i a més rebreu un petit obsequi!
‒
Activitat conjunta entre diferents aules
i equipaments d’Educació Ambiental de
Barcelona.
Diumenge 26 de gener, d’11 a 13:30h.
Lloc: La Fàbrica del Sol (Passeig Salvat
Papasseit, 1.)

PARTICIPA AL COMPOSTATGE
COMUNITARI DEL BOSC TURULL!
—

Sabies que les restes orgàniques de casa es
poden transformar en un adob molt nutritiu per
a les plantes del teu jardí o del Bosc Turull? Tant
si ja participes del programa del compostatge
comunitari com si t’hi vols iniciar, acompanya’ns
per conèixer millor aquets procés i descobrir
el nou espai de compostadores que ha
resultat de l’ampliació de l’Aula.
‒
A càrrec de Joan Solé, de la Societat
Catalana d’Educació Ambiental.
Dissabte 29 de febrer , d’11:30h a 13:30h.

FEM MERCAT DE PRIMAVERA
A VALLCARCA!
—

Donem la benvinguda a la primavera amb
una edició més del Fem Mercat de Vallcarca,
un espai de trobada per impulsar el consum
responsable al barri. Hi trobaràs productes
ecològics, de temporada i de proximitat,
espais vius d’intercanvi, de reparació, tallers,
activitats, espai infantil, dinar, música...
L’Aula Ambiental hi serà donant a conèixer
el programa de compostatge comunitari i
la granja de cucs, perquè aprengueu a fer
compostatge a casa!
‒
A càrrec de Joan Solé i l’Associació Fem
Mercat Vallcarca.
Dissabte 21 de març, de 10 a 16h

XERRADA: AIGUA I EMERGÈNCIA
CLIMÀTICA.
—

L’Aigua és un bé essencial per a la vida, però
la comunitat cientñifica alerta de sequeres
i inundacions cada vegada més recurrents.
Barcelona està preparada per a fer front a
l’emergència climàtica? La gestió d’aquest
Dret Humà, l’aigua, ha d’estar controlada per
multinacionals? Interrogants als que, a partir
de dades, intentarem donar-hi resposta
col·lectivament.
‒
Activitat emmarcada dins el Cicle Aiguart.
A càrrec d’Ecologistes en acció i altres
entitats.
Divendres 20 de març, a les 19h.
Lloc: Centre Cívic El Coll - La Bruguera.

PASSEJADA POÈTICA PER LES
FONTS I BROLLADORS D’AIGUA
DEL COLL - VALLCARCA
—

Vine a passejar per les fonts i brolladors del
barri i coneix les seves histories, gaudint de
la lectura de poemes i textos literaris breus
sobre l’aigua, la natura, l’entorn, la vida...
Amb la col·laboració del Grup d’Estudis del
Coll - Vallcarca, el Club de Lectura del Coll, el
programa Teatrí de Butxaca de Ràdio Gràcia i
Dones Comunicadores del Coll
‒
Activitat emmarcada dins el Cicle Aiguart.
Divendres 20 de març, a les 19h.
Dissabte 22 de març, a les 11h.
Punt de trobada: Parròquia del Coll, Carrer
del Santuari, 30.

