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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 HIVERN 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.
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COMUNITAT
I SOSTENIBILITAT

—

EDUCACIÓ
—

Sessions de formació

PRACTIQUEM L’EDUCACIÓ
AMBIENTAL INCLUSIVA
—

Després del curs formatiu que vam realitzar
l’octubre passat sobre aquesta temàtica,
arriba el moment de posar a prova les
activitats que es varen dissenyar. Aquesta
sessió dóna continuïtat a una formació ja
realitzada, per més info: aula@boscturull.cat.
‒
A càrrec de Mireia Olarte de Nexe Fundació
i Oriol Porcel de la Societat Catalana
d’Educació Ambiental.
Dissabte 27 d’abril, d’11 a 19:30h.

CURS DE BIOCONSTRUCCIÓ EARTHSHIP
—

Formació teòrica i pràctica sobre el concepte
EARTHSHIP, mètode de bioconstrucció creat
per Michael Reynolds, a Mèxic. Es mostrarà
el procés per crear un edifici totalment
autònom i alliberat de la càrrega financera i
ecològica de la vivenda.
‒
A càrrec de Mario Roriz, especialista
d’Earthship Biotecture Portugal, i Joan
Colin, d’Arts amb Caliu i Permacultura
Barcelona.
Cap de setmana d’1 i 2 de juny
Preu a determinar

NIT DELS RATPENATS
—

Sabeu que a Barcelona convivim amb
diferents espècies de ratpenats? Vine
a conèixer el fascinant món d’aquests
petits mamífers, grans aliats contra
els mosquits, de la mà d’un expert. Ens
explicarà curiositats i els detectarem amb
un instrument al llarg d’aquesta passejada
nocturna.
Activitat emmarcada dins la Setmana de la
natura i el Dia Mundial del Medi Ambient.
‒
A càrrec de la Fundació World Nature.
Dimecres 5 de juny, a les 21:30h

COM ATRAURE PAPALLONES
AL TEU ESPAI VERD
—

T’agradaria omplir de papallones el teu
balcó, pati o jardí? En aquesta xerrada -taller
aprendrem quines són les millors plantes
per afavorir aquests pol·linitzadors i les
plantarem, alhora que descobrirem quines
són les papallones urbanes que podem
trobar a Barcelona i voltants.
Activitat emmarcada dins la Setmana de la
natura i el Dia Mundial del Medi Ambient.
‒
A càrrec de la Fundació World Nature.
Dissabte 1 de juny, d’11 a 13:30h

—

Sessions per conèixer i potenciar la biodiversitat

L’Aula Ambiental Bosc Turull serà el camp
base de la BioBlitzBcn2019, la desena edició
de les esperades jornades naturalistes
de participació ciutadana! El cap de
setmana oferirà nombroses activitats, amb
l’acompanyament d’especialistes científics i
naturalistes, per explorar i recollir dades de
la biodiversitat que envolta el Parc dels Tres
Turons. Participa, experimenta i gaudeix!
‒
A càrrec de MCNB, Aj.de Barcelona, AMB,
IBB, Zoo de Barcelona i Aula Ambiental
Bosc Turull.
Cap de setmana del 3, 4 i 5 de maig
Informació i inscripcions a
http://bioblitzbcn.museuciencies.cat

ITINERARI PER DESCOBRIR UNS
VEÏNS BEN VIUS A VALLCARCA!
—

En plena primavera, la biodiversitat del
barri és més visible que mai! I és que fins
i tot el racó més urbà guarda sorpreses
que cal conèixer i protegir. Dins la Bioblitz,
aquesta passejada ens descobrirà la fauna
i flora que trobem als voltants del Bosc
Turull i aprendrem a incloure les vostres
observacions al #CalendariNaturalVallcarca,
el projecte de ciència ciutadana de l’aula!
‒
A càrrec de Josep Melero de Fàbrica del Sol i
Societat Catalana d’Educació Ambiental.
Dissabte 4 de maig, d’11:30 a 13:30h

DETECTIUS DE LA NATURA A LA
FESTA VERDA!
—

Dins la Festa Verda que organitza el Centre
Cívic El Coll-La Bruguera, oferirem aquest
taller destinat a infants de 5 a 11 anys.
Descobrirem, a través d’un joc, quins animals
habiten la ciutat, el mar i la muntanya, com
són i com viuen, i com els hi afecten els
nostres hàbits de consum, tot reflexionant
sobre la producció i gestió dels nostres
residus.
‒
A càrrec de l’Associació Animal Latitude.
Dissabte 11 de maig, d’11:30 a 13:30h
Parc de la Creueta del Coll

GRANJA DE CUCS
COMPOSTATGE COMUNITARI
—

Saps què és el compostatge? Vine 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 11 de maig, d’11 a 13h
Plaça Sanllehy

DESMUNTANT LES FACTURES DE
GAS I ELECTRICITAT
—

T’has cansat de no entendre les factures i
pensar que pagues més del necessari? Vols
conèixer quines opcions de companyies i
potència existeixen? En aquest taller podràs
aprendre a interpretar les factures de gas
i electricitat. Apodera’t i estalvia! Activitat
dins la Setmana de l’Energia.
‒
A càrrec de La Fàbrica del Sol
Dimecres 19 de juny, de 18:30 a 20h

VOLEM VIURE EN UN PLANETA
PÀSTIC?

BIODIVERSITAT
PARTICIPA A LA BIOBLITZ!
—

Pràctiques comunitàries i per estendre
la cultura de la sostenibilitat

ART, SALUT I BENESTAR

—

La natura com a font de creativitat i salut

TALLER DE CUINA DE PRIMAVERA
—
Seguint el cicle que hem iniciat amb el taller
de cuina de tardor i cuina d’hivern, ara és el
torn de la cuina de primavera. Coneixerem
els productes típics d’aquesta temporada,
per saber què ens aporten, i farem diverses
receptes ben fresques que després
degustarem entre tots i totes. Cuina de
proximitat per gaudir de cada estació!
‒
A càrrec de Joan Solé, Societat Catalana
d’Educació Ambiental.
Dimecres 22 de maig, de 19 a 21:30h

ART, NATURA I CREATIVITAT L’ARBRE
—

Per celebrar el dia Mundial de l’Arbre (28 de
juny), proposem aquesta sessió pràctica, on
no calen coneixements previs, fomentarem
l’expressió artística i l’experimentació
creativa mitjançant la pintura i el dibuix.
Ens inspirarem en la natura, centrant-nos
en l’arbre com element de vida i de connexió
amb les nostres arrels i amb el florir dels
nostres somnis. Els observarem i, entre la
vegetació del Bosc Turull, despertarem els
nostres sentits i potencial creatiu.
‒
A càrrec de Carla Peracchi, mediadora i
professora d’art i creativitat
Dimecres 26 de juny, de 18 a 20:30h

PORTES OBERTES ALS HORTS
URBANS DE TURULL
—

Els horts de la ciutat permeten a moltes
persones relacionar-se amb la natura,
establir vincles amb la terra i alimentar-se
amb productes saludables i ecològics que
elles mateixes cultiven.
Vine a conèixer alguns dels horts del
districte de Gràcia, i aprofita també per
descobrir les activitats i els projectes de
l’Aula Ambiental Bosc Turull.
A l’Hort de l’Avi també hi haurà portes
obertes els dijous 16 i 30 de maig, de 10 a 13h
‒
A càrrec d’Agricultura Urbana (Direcció
d’Espais Verds i Biodiversitat de
l’Ajuntament) i l’Aula Ambiental Bosc
Turull.
Dijous 23 de maig, de 10 a 13h
Per a visites de grups i escoles cal
inscripció: agriculturaurbana@bcn.cat

El Cicle Primavera Verda organitzat pel
Centre Cívic El Coll-La Bruguera ens proposa
un conjunt d’activitats per reflexionar sobre
el nostre consum de plàstic i els seus efectes
sobre la vida al planeta, especialment als
mars i oceans. Des de l’Aula Ambiental Bosc
Turull també hi col·laborem!

—
Inauguració “SALVEM EL MAR” i
taula rodona

Inauguració de l’exposició “SALVEM EL
MAR”, d’ADDA, que mostra com els nostres
residus afecten la vida marina i la humana, i
debat entorn aquesta problemàtica amb la
participació de Grenpeace Barcelona, ADDA,
Lara Saiz (oceanògrafa) i Cristina López
(biòloga marina). Exposició visible fins al 31
de maig.
Centre Cívic El Coll-La Bruguera
Divendres 3 de maig, a les 19h

—
Projecció del documental
“STRAWS” i debat

Milions de canyetes de plàstic d’un sol ús van
a parar al mar. El FICMA presenta STRAWS,
on es narra la història de les canyes, i on
investigadors, ciutadans compromesos
i empresaris debaten les possibilitats
d’emprendre un mar de canvis. Després hi ha
haurà un debat amb el públic assistent.
Amb el suport del Cicle Claqueta i Acció.
Centre Cívic El Coll-La Bruguera
Divendres 17 de maig, a les 19h

FEM MERCAT D’ESTIU A
VALLCARCA!
—

Comencem l’estiu amb la 7a edició del Fem
Mercat de Vallcarca, un espai de trobada
per impulsar el consum responsable al barri:
productes ecològics, de temporada i de
proximitat, espais d’intercanvi, de reparació,
tallers, activitats, espai infantil, dinar,
música... L’Aula hi serà donant a conèixer el
programa de compostatge comunitari!
‒
A càrrec de Joan Solé i l’Associació Fem
Mercat Vallcarca.
Dissabte 15 de juny, de 10 a 16h

JORNADA COMUNITÀRIA DE
MANTENIMENT DEL BOSC
—

Dins la Setmana de la Natura us proposem
col·laborar en el manteniment del Bosc
Turull. Coneixerem quines espècies
invasores l’afecten i com extreure-les,
col·locarem trampes per les papallones de
processionària i prepararem el bosc per
l’estiu, i després hi haurà pica-pica!
‒
A càrrec de Joan Solé i l’equip de l’Aula
Ambiental Bosc Turull.
Diumenge 2 de juny, d’11:30 a 14h

