Gestió cívica:

AULA
AMBIENTAL
BOSC TURULL
ACTIVITATS PRIMAVERA
ABRIL A JUNY 2018

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

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

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 PRIMAVERA | ABRIL - JUNY 2018 ·
EDUCACIÓ

PARTICIPA A LA BIOMARATÓ 2018!
—

—

Sessions per a professorat
i educadors/es ambientals

EINES I RECURSOS PER
DESCOBRIR LA
BIODIVERSITAT URBANA
—

Activitat
gratuïta

Vols venir amb el teu grup d’alumnes a fer
una activitat a l’equipament? I conèixer
quines activitats pots venir a fer i quins
materials us podem cedir? Conjuntament
amb Escoles + Sostenibles us oferim una
sessió per professorat i educador/es que
vulguin dur a terme activitats a l’aire lliure
per conèixer millor la biodiversitat urbana.
En aquesta sessió presentarem activitats
per conèixer l’aula, el barri i la ciutat.
Tractarem la importància de l’observació i
la descripció de la natura, i la concretarem
fent un treball sobre el paisatge del barri
i de la ciutat, aprenent a orientar-nos i a
situar sobre el mapa del barri o la ciutat els
diferents elements observats.
‒
A càrrec de Mireia Abril i Anna Grau, Societat
Catalana d’Educació Ambiental
Dijous 3 de maig de 17.30 a 19.30h

AMPAS MÉS SOSTENIBLES.
CRITERIS I EINES PER
AMBIENTALITZAR LES AMPA
I LES SEVES ACTIVITATS
—

HORTICULTURA - PLANTES
AROMÀTIQUES
—

Durant la segona sessió definirem criteris
de qualitat ambiental que podreu introduir
en la vostra activitat. També us ajudarem
a seleccionar aquelles eines i recursos
més adaptats a les vostres necessitats i
possibilitats que us permetran fer el trànsit
cap a una major sostenibilitat, promovent
així l’eficiència i viabilitat ambiental, social i
econòmica de la vostra AMPA.
‒
A càrrec d’Oriol Porcel, Societat Catalana
d’Educació Ambiental
Dimecres 23 de maig de 17h a 20h
(Hi haurà servei d’acollida d’infants)

Activitat
gratuïta

Vols aprendre a plantar i cuidar plantes
aromàtiques a casa teva? En aquest taller
us ensenyarem a fer un esqueix d’una planta
aromàtica per transplantar-la posteriorment
al vostre terrat, balcó o coberta verda.
Encara que no tinguem grans espais a la
vivenda, entre tots podem augmentar el verd
a la ciutat i afavorir als pol·linitzadors, al·liats
dels nostres ajrdins que ajuden a les plantes
a crèixer i produri fruits. planta la teva
aromàtica a casa!
‒
A càrrec de La Fàbrica del Sol
Dimecres 9 de maig de 18:30 a 20h

Activitat
gratuïta

Voleu reduir l’impacte ambiental de les
activitats extra-escolars, festes i actes que
organitzeu des de la vostra AMPA? Voleu
escollir i fer les activitats de manera més
respectuosa amb el nostre entorn? Voleu
convertir la vostra AMPA en una entitat més
sostenible des del punt de vista ambiental,
social i econòmic? Aquest taller està
destinat especialment a les famílies que
formen part de les AMPA de Barcelona, i
consistirà en una sessió virtual informativa
i preparatòria i en una segona sessió
presencial.

UNS VEÏNS BEN VIUS A
VALLCARCA - Coneixem la
biodiversitat del Bosc Turull i el
seu barri
—

Activitat
gratuïta

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 aquesta ruta per descobrir
la fauna i flora que podem trobar al barri
de Vallcarca i gaudir de la primavera d’una
forma més verda!
‒
A càrrec de l’equip de l’Aula conjuntament
amb la Fàbrica del Sol
Dijous 31 de maig de 17:30h a 19:30h

ART, SALUT
I BENESTAR
—

La natura com a font de
creativitat i salut

TALLER DE CUINA DE PRIMAVERA
—

BIODIVERSITAT
—

Sessions per conèixer
i potenciar la biodiversitat

SMARTPHONE: 25 APPS
PRÀCTIQUES PER GAUDIR
DE LA NATURA
—

Activitat
T’agrada observar la biodiversitat que
gratuïta
ens envolta? T’aficionen les aplicacions
del mòbil? Converteix-te en un ciutadà
científic i participa al City Nature Challenge,
una competició amistosa d’observacions
naturalistes entre 80 ciutats de tot el món.
Vine amb nosaltres a fer observacions i
penjar-les a les xarxes i fem que Barcelona
sigui la ciutat amb major quantitat
d’observacions d’èssers vius publicades
durant aquest cap de setmana!
‒
A càrrec de l’equip de l’Aula Ambiental Bosc
Turull
Dissabtes 28 d’abril de 12 a 14h

Activitat
gratuïta

T’agradaria treure-li tot el suc al teu
smartphone quan surts a la natura? En
aquest taller pràctic et mostrarem diferents
aplicacions de mòbil que et permetran
gaudir de la natura aprofitant aquest recurs
tecnològic. Aprendràs i descobriràs sobre
seguretat, orientació, natura, geocaching,
esport, astronomia, meteorologia,
participació ciutadana...i desprès farem una
ruta pels voltants del Bosc Turull per posar
aquests coneixements en pràctica.
‒
A càrrec de Jordi Noves, de Naturfonting
Dissabte 14 d’abril, d’11 a 14h

Seguint el cicle de cuina que hem iniciat aquest
any, arriba la cuina de primavera! Coneixerem
els productes típics d’aquesta temporada, per
saber què ens aporten, aprendrem diverses
receptes per tal de treure’n profit mentre les
fem nosaltres mateixos i després les tastarem
plegats. Cuina de proximitat per gaudir de cada
estació!
‒
A càrrec de Joan Solé, Societat Catalana
d’Educació Ambiental
Divendres 4 de maig de 18:30 a 21h
Preu: 5 eur

NIT D’ASTRONOMIA
—

Vine a conèixer les principals constel·lacions
del cel de primavera de Barcelona.
La mitologia grega ens serà una eina
fonamental que ens ajudarà a entendre
i interpretar el cel d’aquesta estació.
Començarem raonant sobre el firmament,
el planisferi i els telescopis i tot seguit
ens enfilarem a la “muntanya pelada” del
Carmel per tal de fugir en el possible de
la contaminació lumínica. Ens estirarem a
contemplar i reconèixer els principals astres
i llurs relacions des d’aquesta obertura
al cosmos que ens ofereix Barcelona, per
gaudir la ciutat de forma diferent!
‒
A càrrec de Josep Espigulé, Societat
Catalana d’Educació Ambiental
Divendres 18 de maig de 21 a 23:30h
Preu: 5€

MINDFULNESS A TRAVÉS
DE LA PINTURA A LA NATURA
—

Connecta amb tu i amb el moment present a
través de la pintura i l’expressió artística a la
natura. En aquest taller practicarem l’atenció
plena a través de les possibilitats que ens
ofereixen les arts plàstiques en un entorn
natural tan privilegiat com el Bosc Turull.
Aprofundirem en l’autoconeixement a partir
de connectar amb el nostre cos, l’entorn, la
terra i el sentir d’aquí i ara, basant-nos en la
meditació mindfulness o atenció plena, des
de l’observació i amb una actitud amorosa de
no judici.
‒
A càrrec de Cristal Gracia, llicenciada
en humanitats, educadora social i
especialitzada en art
Dissabte 9 de juny d’11 a 13:30h
Preu: 5€

COMUNITAT
—

Pràctiques comunitàries i per estendre la
cultura de la sostenibilitat

2ª EDICIÓ FEM MERCAT A
VALLCARCA
—

Activitat
gratuïta

A principis de primavera torna l’espai de
trobada per impulsar el consum responsable
al barri. Hi trobaràs productes ecològics,
de temporada i de proximitat, directament
de les persones que els han produït. A
més, hi haurà espais vius d’intercanvi de
sabors i sabers; intercanvi de roba i d’altres
productes, reparació de bicicletes i d’aparells
electrònics, tallers, activitats, espai
infantil... Recuperarem la plaça com espai
públic d’interrelació veïnal per intercanviar
aliments i molt més!
‒
Activitat organitzada per diferents
col·lectius i grups dels barris d’El Coll i
Vallcarca
Dissabte 7 d’abril de 10 a 17h
LLoc: Plaça del metro L3 Vallcarca (Avda.
Vallcarca)

VINE A CONÈIXER EL
COMPOSTATGE COMUNITARI
—

Activitat
gratuïta

En el marc del cicle Primavera Verda que
organitzen els companys del Centre Cívic El
Coll-La Bruguera, us convidem a descobrir els
principis bàsics per obtenir un bon compost
i explicarem com participar al projecte de
compostatge comunitari que funciona a l’Aula
Ambiental Bosc Turull. L’activitat forma part
de la Festa Verda, on hi trobareu moltes més
propostes!
‒
A càrrec de Joan Solé, Societat catalana
d’Educació Ambiental
Dissabte 12 de maig de 10 a 14h

CARREGA’T D’ENERGIA.
“MESURES DE MILLORA
ENERGÈTICA A LA LLAR”
—

Activitat
gratuïta

JORNADA COMUNITÀRIA DE
MANTENIMENT
—

Activitat
gratuïta

Has mesurat mai l’eficiència energètica de casa
teva? Tens la casa ben aïllada tèrmicament?
Com pots actuar per aprofitar millor l’energia?
En aquest taller descobrirem les possibilitats
que tenim a l’abast per a millorar l’eficiència
energètica a l’interior de casa nostra, des de la
substitució d’instal·lacions a les mesures low
cost i ajudes específiques.
‒
A càrrec de La Fàbrica del Sol
Dimecres 6 de juny de 18:30 a 20h

Sessió trimestral oberta a totes aquelles
persones interessades a col·laborar en les
tasques de manteniment del Bosc Turull. Es
realitzaran tasques de reg, instal·lació trampes
de feromones per combatre la processionària
i altres accions per adequar el bosc a l’arribada
de l’estiu. Tots i totes esteu convidats a la
jornada comunitària i al pica-pica d’agraïment!
‒
A càrrec de l’equip de l’Aula Ambiental Bosc
Turull
Dissabte 16 de juny d’11 a 14h

