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Dimarts, dijous i divendres de 9.30 a 14.30h
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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 TARDOR 2021

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 HIVERN | GENER - MARÇ 2022 ·
EDUCACIÓ
—

Sessions de formació

DESCOBERTA DE LA NATURA,
VERD I BIODIVERSITAT
—

Sessió enfocada a professorat d’educació
infantil que vulgui aprofundir sobre com
els espais naturals dels nostres centres
poden esdevenir entorns d’aprenentatge i
desenvolupament pels infants a través de
l’observació, el joc i la cura.
Activitat dirigida a centres educatius
membres de la Xarxa d’Escoles + Sostenibles.
‒
A càrrec de Mariona Espinet, professora
titular del Dept. de didàctiques de les
Ciències, UAB.
‒
Dimecres 30 de març, de 17:30 a 19:30h.
‒
Més informació a escolessostenibles@bcn.cat

BIODIVERSITAT
—

Sessions per conèixer i potenciar la biodiversitat

PLANTADA PER LA
BIODIVERSITAT!
—

EL MÓN DE LES LLAVORS
—

Ens introduïrem al món de les llavors i
coneixerem la importància de les varietats
autòctones, locals i ecològiques i aprendrem
com podem conservar-les. Acabarem la
sessió fent-nos el nostre propi planter a
partir de llavors locals.
‒
A càrrec de la cooperativa Les Refardes.
‒
Dimecres, 6 d’abril, de 18 a 20h.

ART, SALUT I BENESTAR

—

La natura com a font de creativitat i salut

DESCOBRIM EL BOSC
TURULL AMB ELS SENTITS!
—

Activitat familiar per observar amb els
sentits la natura que ens envolta i estimular
una descoberta sensorial del Bosc Turull.
Activitat dirigida a infants d’entre 1 i 5 anys
acompanyats d’una persona adulta.
‒
A càrrec d’Anna Grau (equip pedagògic
de l’Aula Ambiental Bosc Turull). Amb la
col·laboració del Casal Infantil del Centre
Cívic El Coll - La Bruguera.
‒
Dissabte 15 de gener, d’11 a 12:30h.

Celebrem el Dia Mundial de l’Educació
Ambiental amb aquesta jornada de millora
de la biodiversitat del Bosc Turull. Plantem i
cuidem els espais verds entre tots i totes!
Activitat al voltant del 26 de gener, Dia
Mundial de l’Educació Ambiental.
‒
A càrrec de SEO-Birdlife, XCN i DEPANA
dins el marc del Pla Clima. Amb la
col·laboració de l’Aula Ambiental Bosc
Turull i el Centre Cívic El Coll-La Bruguera.
‒
Dissabte 22 de gener, d’11 a 13.30h.

CONSTRUÏM REFUGIS DE
BIODIVERSITAT
—

En aquest taller aprendrem a aprofitar
troncs d’arbres morts i altres elements per
crear refugis per dragonets, ocells, abelles i
altres insectes, i així afavorir la petita fauna
amiga que ens envolta.
‒
Edat recomanada a partir de 8 anys.
‒
A càrrec de Marc Martínez Singla, jardiner
naturalista.
‒
Dissabte 12 de febrer, d’11 a 13h.

En aquesta visita al Jardí Botànic de
Barcelona observarem una representació de
la flora de les diferents regions del món amb
clima mediterrani. Ens hi acompanyarà l’Enric
Arús, de l’Ass Amics del Jardí Botànic.
Activitat organitzada conjuntament amb la
Casa de l’Aigua i el Castell de Torre Baró.
‒
A càrrec d’Enric Arús, de l’Ass. D’Amics del
Jardí Botànic.
‒
Dissabte 12 de març, d’11 a 13h.
‒
Lloc: Jardí Botànic C/ Font i Quer, 2.

—

Pràctiques comunitàries i per estendre la
cultura de la sostenibilitat

I TU, COM CONSUMEIXES?
—

Vols saber com canviar els teus hàbits de
consum i començar l’any consumint d’una
forma més fàcil i sostenible?
‒
A càrrec d’Opcions, cooperativa que
treballa per facilitar i difondre el consum
conscient.
‒
Dimecres, 19 de gener, de 18 a 19:30h.
‒
Xerrada virtual.

COMPOSTATGE COMUNITARI A LA
VERDINADA!
—
Saps què és el compostatge comunitari?
Vine a la Verdinada i descobreix com
pots participar, coneix la granja de cucs i
emporta’t un enciam a casa!
‒
Punt informatiu dins La Verdinada,
organitzada pels Lluïsos de Gràcia.
‒
A càrrec de Joan Solé, Societat Catalana
d’Educació Ambiental.
‒
Dissabte 19 de febrer, de 17 a 18:30h.
‒
Lloc: Plaça del Nord.
‒
Activitat gratuïta sense necessitat
d’inscripció prèvia.

MATISSE S’ENDINSA AL BOSC
—

Itinerari i taller per acostar-nos a la natura
urbana a través d’imatges i vídeos del Mapa
Barcelona+Sostenible. Trobarem elements
inspiradors per a poder crear dibuixos, poesies,
collages, o altres composicions artístiques.
‒
Edat recomanada: a partir de 5 anys.
‒
A càrrec de l’Associació Animal Latitude,
amb la col·laboració del Mapa Barcelona
+ Sostenible i la Societat Catalana
d’Educació Ambiental.
‒
Dimecres 2 de febrer, de 18 a 19:30h.

REFORCEM LA NOSTRA
IMMUNITAT DE MANERA NATURAL
—
Recuperant la saviesa popular i coneixent
les propietats medicinals d’algunes plantes,
aprendrem remeis naturals per reforçar el
nostre sistema immunitari en aquests temps
de malalties respiratòries.
‒
A càrrec de El Jardín Medicinal de Amalur.
‒
Dissabte, 26 de febrer, d’11 a 13h.

VISITA AL JARDÍ BOTÀNIC DE
BARCELONA
—

COMUNITAT
I SOSTENIBILITAT

COLLITA DE COMPOST
AL PUNT VERD
—

Vine a conèixer el compostatge comunitari
de Vallcarca i participa garbellant el compost
obtingut. Inscrivint-te al programa rebràs
una bosseta d’aquest adob tan nutritiu!
‒
A càrrec de Joan Solé, de la Societat
Catalana d’Educació Ambiental, i l’equip
tècnic de l’Aula Ambiental Bosc Turull.
‒
Dimecres 23 de març, de 17 a 19h.
‒
Lloc: Punt Verd de Vallcarca, Avinguda
Vallcarca, 71.

INICIACIÓ AL CULTIU SOBRE
BALES DE PALLA
—

Vine a descobrir aquesta alternativa
per cultivar als horts urbans de manera
sostenible. Un mètode ideal per als sòls
pobres de les ciutats i per aprofitar aquest
residu agrícola.
‒
A càrrec de Manel Font, expert en
compostatge i horts urbans.
‒
Dissabte 26 de març, d’11 a 13h.

CREACIONS BOTÀNIQUES AMB
CIANOTÍPIA
—

Descobrirem aquesta tècnica fotogràfica
molt utilitzada en botànica i farem
impressions solars de plantes que
reconeixerem pel Bosc Turull.
‒
A càrrec de Laboratorio Mòbil.
‒
Dissabte, 12 de març, de 12 a 14h.
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