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HORARIS

MAPA

Dimarts,dijous i divendres de 9:30 a 14:30h
Dimecres tarda de 15:30 a 19:30h
Dos dissabtes al mes de 10 a 14h
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Metro: L3 (Vallcarca)
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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 PRIMAVERA

Aula Ambiental Bosc Turull

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 TARDOR |
EDUCACIÓ

ANIMALS A LA CIUTAT.
—

—

Sessions per a professorat
i educadors/es ambientals

Activitat
gratuïta

TALLER DE VERMICOMPOSTATGE
PER A PROFESSORAT
—

El grup d’informadors ambientals de
la Casa d’Oficis han preparat un taller
per introduir a mestres al món del
vermicompostatge. Aprendran com funciona
un vermicomostador, quines són les seves
parts i com s’ha de tenir cura de tot el procés
i dels seus silenciosos protagonistes. Un
tastet per acostar aquest mètode a les aules,
on l’alumnat es pot involucrar en aquesta
tècnica senzilla, discreta i econòmica, que
transforma restes orgàniques en adob molt
ric per a les plantes del pati de l’escola.
A càrrec de Casa d’Oficis de Barris
Sostenibles de Barcelona Activa
Dimecres 14 de novembre, de 17:30 a 19:30h

Activitat
gratuïta

Activitat
infantil

Sabies que a la ciutat de Barcelona hi podem
trobar molts animals? Vols saber quins són i on
viuen? Presentarem als més petits la fauna que
viu a la nostra ciutat, farem manualitats amb
material reciclat per representar-los i construir
conjuntament el mural d’animals a la ciutat.
En el marc de les Jornades de Fauna Urbana de
Barcelona que es realitzaran a l’octubre.
A càrrec de l’Associació Animal Latitude, dins
les Jornades de Fauna Urbana de Barcelona.
Dissabte 27 d’octubre, d’11 a 13:30h

Formació destinada a professionals de
l’educació i interpretació ambiental, guies de
natura, intèrprets de signes, professionals del
sector de la diversitat funcional, professorat,
mestres i educador/es.
Divendres 23 de novembre, de 17:30 a
20:30h. Taula d’Experiències d’IEA inclusiva,
on entitats i professionals compartiran les
seves experiències debatent el present i futur
d’aquest àmbit.
Dissabte 24 de novembre, de 9 a 13:30h.
Formació teòrica i pràctica sobre els tipus de
diversitat funcional i com relacionar-se amb
persones discapacitades.
De 14:30 a 19h. Creació, treballant en grup,
de diversos itineraris i activitats d’educació
ambiental inclusiva al voltant del Bosc Turull.
Diumenge 25 de novembre, de 10 a 13h. Es
posaran en pràctica els itineraris dissenyats
el dissabte, amb diferents col·lectius de
diversitat funcional, per posar a provar i
millorar el resultat

Sessió oberta per mantenir el Bosc Turull entre
tots i totes i millorar la seva biodiversitat.
Buidarem una de les unitats del compostador
comunitari i repartirem el compost pel bosc de
l’Aula, per aportar nutrients al sòl forestal. Hi
haurà pica pica i s’obsequiarà als participants
amb una bosseta de compost!

ART, SALUT I BENESTAR
—

La natura com a font de creativitat i salut

SON CANCIONES AL BOSC
—

Son Canciones al Bosc és un festival de música
de petit format amb consciència, un festival
ètic i sostenible. Apostem per la música
qualitat per davant de la quantitat. El públic
gaudirà de tres concerts íntims: Robert Chaney
(UK), Honolulu (França) i Bokeh (Nova Zelanda),
tot tenint en compte el respecte pel medi
ambient.
A càrrec de Son Canciones,
www.soncanciones.com
Dissabte 29 de setembre, de 13 a 18:00h
Preu: 25€. Aforament limitat

III CICLE ARRELARTS

A càrrec d’Oriol Porcel, de la SCEA, i Enrich
Lluch, president de +ACCESS
Cap de setmana del 23, 24 i 25 de novembre
Preu a determinar

BIODIVERSITAT
—

Activitat
gratuïta

ITINERARI DE TARDOR PER
COLLSEROLA. ACTIVITAT FAMILIAR
—
Saps quins fruits trobem a Collserola a la
tardor? I que alguns són comestibles però
d’altres són tòxics? Ens endinsarem a peu en
aquest valuós ecosistema, per gaudir dels
colors, les olors i sabors de la tardor. Al llarg
de la ruta aprendrem a reconèixer algunes
plantes i visitarem el pantà de Vallvidrera i la

A càrrec de Casa d’Oficis de Barris
Sostenibles de Barcelona Activa
Grup 1: Dissabte 20 d’octubre, d’11 a 13:30h
Grup 2: Dissabte 10 de novembre, d’11 a 13:30h

UNS VEÍNS BEN VIUS A VALLCARCA
—

No cal marxar a la selva per descobrir què és la
biodiversitat. Qualsevol ambient és important,
i fins i tot el racó més urbà guarda sorpreses
que cal conèixer i protegir. Acompanya’ns en
aquest passeig per aprendre conceptes bàsics
sobre biodiversitat i descobrir la fauna i flora
que podem trobar al barri de Vallcarca durant
la tardor.
A càrrec de l’equip tècnic de l’Aula Bosc Turull
conjuntament amb La Fàbrica del Sol
Dimarts 9 d’octubre, de 17:30 a 19:30h
Activitat
gratuïta

RECICLATGE CREATIU
—

Vols potenciar la teva creativitat? Vols allargar
la vida dels subproductes que produïm en
el nostre dia a dia? Vine a agafar pintura per
reutilitzar residus de forma creativa, donant
una nova utilitat a peces de roba que ja no
volem per crear embolcalls d’allò més útils.
Podrem embolicar regals evitant consumir
paper de regal efímer!
Activitat
Activitat emmarcada dins la Setmana
gratuïta
Europea de Prevenció de Residus.
A càrrec de LabCreatiu
Dimecres 21 de novembre de 18:00 a 20h

Activitat
gratuïta

JORNADA COMUNITÀRIA
—

A càrrec de l’equip tècnic de l’Aula Ambiental
Dissabte 10 de novembre, d’11 a 13:30h

CURS DE FORMACIÓ EN
INTERPRETACIÓ I EDUCACIÓ
AMBIENTAL INCLUSIVES
—

Sessions per conèixer
i potenciar la biodiversitat

·

COMUNITAT
—

Pràctiques comunitàries i per estendre la
cultura de la sostenibilitat

CICLE TALLERS DE REPARACIÓ:
DE CAMÍ CAP AL RESIDU ZERO!
—

Dins de l’estratègia “Residu Zero” de
l’Ajuntament de Barcelona, per afavorir el
reaprofitament i reutilització dels nostres
recursos i evitar la generació de residus
innecessaris, us proposem un conjunt de tallers
per aprendre a fer tu mateix reparacions,
allargant la vida dels nostres aparells i ajudant
al medi ambient!
Dimecres, 3 d’octubre a les 18.30h: Taller de
reparació “el nostre ordinador portàtil”
Lloc: CC El Coll - La Bruguera
Dimecres, 10 d’octubre a les 18.30h: Taller de
reparació “petits aparells electrònics de la llar”
Lloc: Aula Ambiental Bosc Turull.
Dimecres, 17 d’octubre a les 18.30h: Servei
d’assessorament sobre reparació de petits
aparells electrònics, ordinadors, petits
electrodomèstics...
Activitat
Lloc: CC El Coll - La Bruguera
gratuïta

Activitats
gratuïtes

Arrelarts vol apropar diverses problemàtiques
socioambientals mitjançant llenguatges
artístics, i enguany tractarà el consum
responsable d’aliments i l’agroecologia:

—
TEATRE INFANTIL: “BON PROFIT!”

Vols veure com unes llavors es converteixen en
hortalisses? I ser jurat d’un concurs de bellesa
de verdures? Viuràs una “love story” en forma
de tragicomèdia shakesperiana, on triomfa la
convivència dins l’olla! Descobreix la màgia de
la cuina i fes-te un fart de riure aprenent els
secrets de les verdures i reflexionant sobre el
consum d’aliments de proximitat, et lleparàs
els dits!
A càrrec de la companyia Tanaka Teatre
Dijous 18 d’octubre de 17:30 a 19:00h

A càrrec d’Ecologia Urbana, amb l’Aula
Ambiental Bosc Turull i el Centre Cívic El
Coll-La Bruguera.
Cal inscripció prèvia a l’Aula Ambiental Bosc
Turull o al CC El Coll

MESURES DE MILLORA
ENERGÈTICA LA LLAR
—

Has mesurat l’eficiència energètica de casa
teva? La tens ben aïllada tèrmicament?
Vols aprofitar millor l’energia? Descobreix
possibilitats que tens a l’abast per a millorar
l’eficiència energètica a l’interior de casa, com
la substitució d’instal·lacions, mesures low
cost i ajudes específiques. Arriba el fred i pots
estalviar energia!
Activitat emmarcada dins el dia Mundia de
l’Estalvi Energètic.
A càrrec de La Fàbrica del Sol
Dimecres 17 d’octubre, de 18:30 a 20h

PROJECCIÓ “NUGANT CORDES”
El documental mostra diferents experiències
agroecològiques: productors, associacions i
horts compartits treballant per un canvi social
de retorn al contacte amb la terra, el camp i
l’horta, de forma sana i respectuosa amb el
medi ambient. Gaudirem d’un col·loqui amb els
seus creadors i debatrem sobre la preocupació
per l’alimentació saludable i les noves formes
de relacionar-se de forma compromesa amb
l’entorn, el paisatge, els aliments i les persones.
A càrrec de Nugant Cordes
Divendres 26 d’octubre, de 19h a 21h

TALLER DE CUINA DE TARDOR
—

A la tardor podem gaudir dels colors ocres
i terrosos d’aliments com el moniato, la
carbassa, la magrana, els bolets... Coneixerem
els productes típics d’aquesta temporada, què
ens aporten i farem diverses receptes per tal
de treure’n profit. Les tastarem i abocarem les
restes al compostador comunitari. Cuina de
proximitat per gaudir de cada estació!
A càrrec de Joan Solé, Societat Catalana
d’Educació Ambiental
Dissabte 27 d’octubre d’11 a 13:30h
Preu: 5 €

Activitat
gratuïta

COMPOSTATGE COMUNITARI
EN FAMILIA
—

Activitat
gratuïta

Descobreix en família els secrets del
compostatge amb aquesta activitat
informativa i pràctica. Aprendrem a fer
compost amb les restes de fruita i verdura
que generem casa per obtenir adob natural
beneficiós per a les vostres plantes, i marxareu
amb un enciam a casa!
A càrrec de Joan Solé, SCEA
Dissabte 24 de novembre, d’11 a 13:30h

REPARACIÓ DE JOGUINES
—

S’acosta el Nadal, època de consumisme,
Activitat
però us presentarem opcions de consum
gratuïta
responsable de jocs i joguines existents a
Barcelona. Podreu portar les vostres joguines
elèctriques o electròniques i els experts us
explicaran com allargar la seva vida. També
podeu venir sense joguines!
A càrrec d’Espai Ambiental Cooperativa
(Campanya La Vida dels Jocs i les Joguines)
Dissabte 1 de desembre, d’11 a 13h

